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Beslut
Regionstyrelsen beslutar att


avge yttrande enligt förslag

Ärendet
Syftet med granskningen är att besvara följande revisionsfråga:
Säkerställer regionstyrelsen att arbetet med kris- och katastrofberedskap sker i
enlighet med lagstiftning och myndigheters riktlinjer?
Svaret på revisionsfrågan är att regionstyrelsen delvis säkerställt att arbetet med krisoch katastrofmedicinsk beredskap sker i enlighet med lagstiftning och myndigheters
riktlinjer. Region Halland har en ändamålsenlig organisation på plats och arbetar med
samverkan på ett ändamålsenligt sätt.
Samtidigt finns det brister i de delar som avser viktiga styrande dokument, övning
och utbildning samt sjukhusets robusthet. Dessa avser områden som har att göra
med styrning (exempelvis RSA:n och den kastastroftmedicinska planen) och hur
organisationen arbetar i praktiken (exempelvis övning och utbildning samt
sjukhusens robusthet). Avseende dokumentation anses kontrollmålet inte vara
uppfyllt.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att


avge yttrande enligt förslag
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Regionkontoret
Ledning
Anders Nilsson
Avdelningschef/säkerhetsstrateg

Regionstyrelsen

Revisionsrapport Kris- och katastrofberedskap – Granskning av
Region Hallands arbete i enlighet med lagstiftning och
myndigheters riktlinjer
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att
 avge yttrande enligt förslag

Sammanfattning
Syftet med granskningen är att besvara följande revisionsfråga:
Säkerställer regionstyrelsen att arbetet med kris- och katastrofberedskap sker i
enlighet med lagstiftning och myndigheters riktlinjer?
Svaret på revisionsfrågan är att regionstyrelsen delvis säkerställt att arbetet med krisoch katastrofmedicinsk beredskap sker i enlighet med lagstiftning och myndigheters
riktlinjer. Region Halland har en ändamålsenlig organisation på plats och arbetar med
samverkan på ett ändamålsenligt sätt.
Samtidigt finns det brister i de delar som avser viktiga styrande dokument, övning
och utbildning samt sjukhusets robusthet. Dessa avser områden som har att göra
med styrning (exempelvis RSA:n och den kastastroftmedicinska planen) och hur
organisationen arbetar i praktiken (exempelvis övning och utbildning samt
sjukhusens robusthet). Avseende dokumentation anses kontrollmålet inte vara
uppfyllt.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Arbetet med att upprätta ovan nämnda planer görs inom budgetram. Däremot
kommer arbetet med att åtgärda identifierade brister att generera kostnader.
Exempelvis kommer handlingsplanen till risk- och sårbarhetsanalysen att inkluderas i
den övergripande planeringsprocessen så att föreslagna åtgärder prioriteras
gentemot helheten och blir en del av respektive förvaltnings budget och
verksamhetsplanering.

Regionkontoret

Jörgen Preus
Regiondirektör

Cristine Karlsson
HR-direktör

Bilaga:
Svar på revisionsrapport Kris- och katastrofberedskap
Revisionsrapport Kris- och katastrofberedskap, granskning av Region Hallands
arbete i enlighet med lagstiftning och myndigheters riktlinjer
Styrelsens/nämndens beslut delges
Region Hallands revisorer
Driftnämnden Hallands sjukhus
Driftnämnden Psykiatri
Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa
Driftnämnden Närsjukvården Halland
Driftnämnden Regionservice
Driftnämnden Kultur och skola
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Datum
2020-03-18

Diarienummer
RS191418

Region Hallands revisorer

Svar på revisionsrapport Kris- och katastrofberedskap
Revisorerna i Region Halland har gett PwC i uppdrag att granska regionens
krisberedskap. Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsens
säkerställer att arbetet med kris- och katastrofberedskap sker i enlighet med
lagstiftning och myndigheters riktlinjer.
Regionstyrelsens svar till revisionen
Regionstyrelsens svar på revisionens rekommendationer är följande:
Dokumentation:
 Den kris- och katastrofmedicinskaplanen är under revidering. Planen väntas
bli antagen Q2 2020. I samband med detta görs en gallring bland tillhörande
styrdokument.
Säkerhetsavdelningen ansvarar för upprättande av kris- och katastrofmedicinsk plan.
Arbetet sker i samverkan med förvaltningarna.


Kriskommunikationsplan kommer att uppdateras under våren 2020.
Kommunikationsavdelningen ansvarar för uppdatering av
kriskommunikationsplanen.

Risk- och sårbarhetsanalys:
 RSA, Risk- och sårbarhetsanalysen, 2019-2022 antogs i oktober 2019. De
brister som identifierades i RSA 2019-2022 samt resterande brister från RSA
2015-2018, kommer att omhändertas i en handlingsplan.
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Säkerhetsavdelningen ansvarar för upprättande och uppföljning av
handlingsplanen. Berörda förvaltningar ansvarar för sina delar av
handlingsplanen.

Övning och utbildning:
 En övnings- och utbildningsplan för nyckelpersoner inom regionens
krisledning har upprättats för 2020 samt med plan för 2021-2024.


Alla aktiviteter i övnings- och utbildningsplanen administreras via
Kompetensportalen vilket möjliggör bl.a. utvärdering och närvarokontroll.
Säkerhetsavdelningen ansvarar för upprättande och uppföljning av övningsoch utbildningsplan. Berörda förvaltningar ansvarar för att sin krisledning har
medarbetare som är övade och utbildade.

Robusthet i sjukhusets försörjningssystem:
 Se svar under risk- och sårbarhetsanalys. Handlingsplanen till RSA, risk- och
sårbarhetsanalysen, kommer bland annat att innefatta kontinuitetsplanering
för dricksvattenförsörjning.

Regionstyrelsen

Mikaela Waltersson
Regionstyrelsens ordförande

Jörgen Preuss
Regiondirektör
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