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Nya granskningar från revisorerna
Granskning av krisberedskap och krisledning
Brister i regionens förberedande arbete med krisberedskap hade sannolikt en negativ på-
verkan på krisledningen i början av pandemin år 2020. På tjänstepersonsnivå hade det ge-
nomförts en rad aktiviteter i det förberedande arbetet. Brister i den politiska styrningen
bidrog dock till otydliga ansvarsförhållanden i regionen. Positivt är att krisledningen fun-
gerade bättre under hösten 2020. Av granskningen framgår att chefer och medarbetare i
regionen uppvisade god anpassningsförmåga för att hantera det allvarliga läget som upp-
stod under år 2020. Chefer och medarbetare gjorde värdefulla insatser under pandemin.
God förmåga till anpassning och improvisation kan dock inte ersätta att det innan pande-
min fanns behov av bättre planering, övning och tydliga strukturer (nr 10/2020).

Ansvarsfördelningen mellan regionstyrelsen och övriga nämnder är otydlig
Juridiska granskningar visar att regleringen av ansvarsförhållanden mellan regionstyrel-
sen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden behöver ses över
så att de uppfyller kraven i kommunallagen. Även regionstyrelsens och nämndernas re-
glering av ansvar och befogenheter för förvaltningscheferna behöver tydliggöras. Reviso-
rerna rekommenderar att regionstyrelsen tillsammans med berörda nämnder utreder hur
reglementen behöver förtydligas och därefter lämna till fullmäktige (nr 11/2020 och nr
12/2020).

Styrningen av HR-stöd till chefer
Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden har svag styrning och kontroll över HR-
stödet till chefer i regionen. I hög grad styrs HR-stödet till cheferna med hjälp av infor-
mella kontakter mellan hälso- och sjukvårdsdirektören, HR-direktören och andra tjänste-
personer i förvaltningarna. Varken regionstyrelsen eller hälso- och sjukvårdsnämnden har
följt upp hur HR-stödet fungerar. Positivt är att en enkätundersökning som revisionskon-
toret genomfört visar att en majoritet av tillfrågade chefer upplever att de får det stöd de
behöver från sina HR-partners (nr 9/2020).

Revisionsplan för år 2021
Revisorerna har beslutat om sin revisionsplan för år 2021. Revisorerna ska bland annat
granska hur vaccineringen mot covid-19 blir genomförd och hur regionen hanterar den
vård som är uppskjuten på grund av pandemin. Läs mer om revisionsplanen och reviso-
rernas granskningar på www.regionvasterbotten.se
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https://www.regionvasterbotten.se/VLL/Filer/10_2020 Rapport granskning av krisberedskap.pdf
https://www.regionvasterbotten.se/VLL/Filer/11_2020 Rapport ansvar och befogenheter styrelsen och n%C3%A4mnder.pdf
https://www.regionvasterbotten.se/VLL/Filer/12_2020 Rapport ansvar och befogenheter f%C3%B6rvaltningschefer.pdf
https://www.regionvasterbotten.se/VLL/Filer/9_2020 Rapport styrning och kontroll HR-st%C3%B6d.pdf
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