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Förslag till beslut
Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder
med anledning av revisionsrapporten samt att återrapportera vilka åtgärder
som vidtagits till regionstyrelsen.

Sammanfattning
Revisorerna har granskat regionens övergripande säkerhetsarbete gällande
hot och våld. Granskningsåret är 2018 och syftar till att bedöma om regionstyrelsens säkerhetsarbete är ändamålsenligt genom att förebygga, förhindra,
och hantera hot och våld mot anställda. Samt bedöma om regionstyrelsens
interna kontroll inom området är tillräcklig.

Ärendet
I revisionsrapporten har revisorerna sammanfattat sin granskning avseende
regionens övergripande säkerhetsarbete gällande hot och våld. Granskningen
syftar till att bedöma om regionstyrelsens säkerhetsarbete är ändamålsenligt
genom att förebygga, förhindra, och hantera hot och våld mot anställda under år 2018. Samt även bedöma om regionstyrelsens interna kontroll inom
området är tillräcklig. De kontrollmål som revisorerna har bedömt handlar
om arbetet för att förebygga risker för hot och våld baseras på en dokumenterad riskanalys.
Revisorerna rekommenderar att regionstyrelsen ska vidta åtgärder för att för
att öka kunskapen om riskerna för hot och våld inom regionens verksamheter
samt stärker sin egen uppföljning inom området. Revisorerna bedömer att
regionstyrelsen bör säkerställa att interna styrdokument för att förebygga hot
och våld är väl kända och tillämpas inom verksamheterna samt säkerställa att
medarbetarna får tillräcklig utbildning gällande hot och våld i arbetsmiljön.
Revisorerna rekommenderar vidare att regionstyrelsen säkerställer att medarbetare har möjlighet att snabbt kalla på hjälpvid en vålds- eller hotsituation. Revisorerna förordar vidare att regionstyrelsen ska säkerställa att avvikelserapportering sker i en tillräcklig utsträckning inom verksamheterna
samt att den används som en del i det systematiska arbetet att utreda incidenter.
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