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Hot och våld - uppföljning 

Regionens revisorer ansvarar för att genomföra årlig granskning av regionens 

samtliga verksamheter. Utifrån detta uppdrag och ansvar har regionens reviso-

rer utarbetat dokumentet ”Granskningsstrategi” i vilket de beskrivit de områ-

den som revisorerna främst ska fokusera på under innevarande mandatperiod. 

Utifrån granskningsstrategin gör revisorerna årligen en årlig riskbedömning 

och revisionsplan. I ”Revisionsplan 2021” ingår bland annat en uppföljning av 

den granskning avseende regionens arbete med att förebygga och hantera hot 

och våld mot förtroendevalda och medarbetare, som genomfördes år 2017.  

I den ursprungliga granskningen redovisades följande iakttagelser och syn-

punkter avseende de uppställda revisionsfrågorna:  

Revisorerna konstaterade att det inte fanns politiskt fastställda styrdokument 

för arbetet med att motverka våld och hot om våld mot medarbetare och förtro-

endevalda.  

Revisorerna noterade också att det inte skett någon systematisk återkoppling 

till dåvarande landstingsstyrelsen avseende det arbete som bedrevs inom det 

aktuella området. 

Revisorerna ansåg att landstingsstyrelsen borde överväga att utarbeta och fast-

ställa styrdokument avseende landstingets arbete för att motverka våld och hot 

om våld. 
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Denna uppföljande granskning har, på revisorernas uppdrag, genomförts av 

regionens revisionskontor. Uppföljningen har haft som utgångspunkt, iakttagel-

serna och rekommendationerna i den tidigare genomförda granskningen.  

Vår bedömning är att fastställda styrdokument inom det aktuella området nu 

finns på plats. Styrdokumenten är beslutade på behörig nivå och bedöms om-

fatta ändamålsenliga instruktioner och tillämplig information.   

Av protokoll och övrigt underlag framgår inte att det skett någon systematisk 

återkoppling till den politiska nivån avseende det arbete som bedrivs för att 

motverka hot och våld inom Region Värmlands verksamheter. 

Rekommendationen från den föregående granskningen kvarstår; att Regionsty-

relsen bör tillse att styrelsen får en systematisk återkoppling avseende det ar-

bete som bedrivs för att motverka hot och våld i Region Värmland. 

 

Regionens revisorer översänder härmed rapporten för kännedom. 
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