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REVISIONSKONTORET
SAMMANFATTNING AV GRANSKNINGSRAPPORT
KRIS- OCH KATASTROFBEREDSKAP
UPPDRAG OCH SYFTE
På uppdrag av Region Skånes revisorer har
Caprie Consulting AB genomfört en
granskning avseende kris- och katastrofberedskap. Syftet med granskningen har varit
att bedöma om lag och föreskrifter efterlevs
och om Region Skånes krisberedskaps- och
kommunikationsplan efterföljs och om intern
och extern kommunikation i detta sammanhang hanteras på ett ändamålsenligt sätt
samt om leveranskapacitet avseende
material inom sjukvården varit tillräcklig.
RESULTAT AV GRANSKNINGEN
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
kommunallagens 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 samverkan mellan
Region Skåne och länets kommuner.

Utifrån granskningsresultatet
deras regionstyrelsen följande

rekommen-

•

Nuvarande
delegationsordningar
för
nämnder behöver ses över 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. Smittskyddet bör vid kommande
revideringar ges ett större utrymme i
regionala krisberedskapsplanen och
regionala katastrofmedicinska planen.

•

Mer strukturerade former för uppföljning
och intern kontroll med utpekat ansvar för
respektive styrelse och nämnd behöver
utvecklas.

•

Roller för chefskap och beslutsfattande
vid olika beredskapsnivåer behöver
definieras tydligare samt anges 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 samordnade övningar som omfattar scenarier för händelser som
sträcker sig över lång tid och berör många
delar av organisation

•

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 behöver en länsövergripande
struktur tillförsäkras.

Rapporten finns tillgänglig på www.skane.se/revisionen

