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Regionstyrelsen 
 
 

                                    

Granskning av kris- och katastrofberedskap  
- Rapport nr 4 – 2021 

Den sammanfattande bedömningen är att Region Skånes arbete med kris- 

och katastrofberedskap har skett i enlighet med gällande lagstiftning och 

myndigheters riktlinjer avseende den särskilda lagstiftning som tar sikte på 

sådana situationer. Däremot har regionstyrelsen delvis åsidosatt kommunal-

lagens bestämmelser genom att viktiga beslut har fattats av tjänstemän utan 

delegation. 

 

Vidare görs bedömningen att regionen uppvisat stor förmåga till anpassning 

och genomförande av nödvändiga åtgärder med anledning av pandemin. 

Samtidigt bedöms att regionens beredskap har vissa strukturella svagheter, 

för vilka regionstyrelsen är ansvarigt politiskt organ, vilka gör sig särskilt 

gällande vid en händelse av den omfattning som pandemin har haft. Det 

saknas en tydlig struktur för uppföljning av regionstyrelsens ansvar för 

implementering av regelverket för kris- och katastrofberedskap. Planer och 

rutiner för samverkan över förvaltnings- och verksamhetsgränser fanns i 

stora stycken inte på plats vid pandemins utbrott. Inte heller fanns, när 

pandemin inträffade vintern 2020, en tydlig och samövad struktur för sam-

verkan mellan Region Skåne och länets kommuner.  

 

I bilaga till detta missiv lämnar vi rekommendationer till regionstyrelsen. I 

bilaga anges också instruktioner för yttrande samt svarsformulär. 

 

Revisorskollegiet behandlade rapporten vid sammanträdet 2021-11-02 och 

beslutade att översända missiv och rapport för yttrande till regionstyrelsen. 

Yttrandet med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas 

senast 3 februari 2022. 

 

För revisorskollegiet 

 

Louise Rehn Winsborg    

Ordförande 

   George Smidlund 

   Revisionsdirektör 
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    Bilaga 

Revisorernas rekommendationer 

Rekommendationer till regionstyrelsen:  

 

• Se över nuvarande delegationsordningar för nämnder och styrelser så 

att de harmonierar med de rutiner som förutsätts gälla vid särskilda 

händelser och kriser som kräver regionövergripande samordning samt 

uppfyller kommunallagens krav vad gäller beslutsfattande i 

kommuner och regioner. 

• Det finns ett behov av översyn när det gäller korrelation mellan 

epidemiberedskapsplan och övriga krisberedskapsplaner. Smitt-

skyddet bör vid kommande revideringar ges ett större utrymme i 

regionala krisberedskapsplanen och regionala katastrofmedicinska 

planen. 

• Utveckla mer strukturerade former för uppföljning och intern 

kontroll med utpekat ansvar för respektive styrelse och nämnd.  

• Definiera tydligare roller för chefskap och beslutsfattande vid olika 

beredskapsnivåer samt ange hur dessa funktioners uthållighet ska 

säkras över tid.  

• För säkerställande av en god beredskap inom de ingående delarna i 

regionens hälso- och sjukvård behöver samverkan över förvaltnings- 

och verksamhetsgränser säkras och struktureras. Likaså behövs sam-

ordnade övningar som omfattar scenarier för händelser som sträcker 

sig över lång tid och berör många delar av organisation. 

• En länsövergripande struktur behöver tillförsäkras för att snabbare få 

till stånd en funktionell samordning och ett samarbete i länet mellan 

inblandade myndigheter och organisationer som berörs av en större 

händelse. 

 

  



    

 

Region Skåne     

     
 

 

Anvisningar för yttrande 

• Svaret ska innehålla uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits 

eller planeras vidtas utifrån revisorernas rekommendationer. 

• Det ska finnas en tydlig koppling mellan de rekommendationer 

som revisorerna lämnat och de åtgärder som beskrivs i svaret. 

• Svaret bör så långt det är möjligt innehålla tidsangivelser för när 

åtgärderna genomförs. 

• Svaret bör så långt det är möjligt innehålla beskrivning hur 

åtgärderna genomförs. 

• Svaret bör så långt det är möjligt beskriva vilken eller vilka 

funktioner inom förvaltningen eller sjukhuset som fått i uppdrag 

att arbeta med åtgärderna. 

• Om styrelsen/nämnden inte planerar att vida några åtgärder, 

motivera varför. 

• Om styrelsen/nämnden inte kan svara på utsatt tid, kontakta 

revisionskontoret. 

 

Nedan bifogas formulär som kan användas för svar på revisorernas 

rekommendationer. Syftet med formuläret är att underlätta 

kommunikationen och därmed tydliggöra vilka åtgärder styrelsen och 

nämnden vidtagit eller planerar att vidta. 
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Svarsformulär för regionstyrelsen 

Se över nuvarande delegationsordningar för nämnder och styrelser så att de 

harmonierar med de rutiner som förutsätts gälla vid särskilda händelser och kriser 

som kräver regionövergripande samordning samt uppfyller kommunallagens krav 

vad gäller beslutsfattande i kommuner och regioner. 

Regionstyrelsens svar: 

 

Det finns ett behov av översyn när det gäller korrelation mellan epidemi-

beredskapsplan och övriga krisberedskapsplaner. Smittskyddet bör vid 

kommande revideringar ges ett större utrymme i regionala krisberedskapsplanen 

och regionala katastrofmedicinska planen. 

Regionstyrelsens svar: 

 

Utveckla mer strukturerade former för uppföljning och intern kontroll med 

utpekat ansvar för respektive styrelse och nämnd.  

Regionstyrelsens svar: 

 

Definiera tydligare roller för chefskap och beslutsfattande vid olika beredskaps-

nivåer samt ange hur dessa funktioners uthållighet ska säkras över tid.  

Regionstyrelsens svar: 

 

För säkerställande av en god beredskap inom de ingående delarna i regionens 

hälso- och sjukvård behöver samverkan över förvaltnings- och verksamhets-

gränser säkras och struktureras. Likaså behövs samordnade övningar som 

omfattar scenarier för händelser som sträcker sig över lång tid och berör många 

delar av organisation. 

Regionstyrelsens svar: 

 

En länsövergripande struktur behöver tillförsäkras för att snabbare få till stånd 

en funktionell samordning och ett samarbete i länet mellan inblandade 

myndigheter och organisationer som berörs av en större händelse. 

Regionstyrelsens svar: 

 

Övriga kommentarer: 

Regionstyrelsens svar: 

 

 

 

 

 

 


