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Regionstyrelsen 

Förstudie av landstingets arbete kring 
arbetsmiljö 
Landstingets revisorer har, med hjälp av sakkunnigt, biträde gjort en förstudie 

gällande landstingets arbetsmiljöarbete. Förstudien avser akutmottagningarna vid 

de tre sjukvårdsområdena, IT-centrum samt Smålands Musik och Teater. 

 

Syftet med förstudien är att bedöma om det systematiska arbetsmiljöarbetet sker i 

enlighet med gällande regelverk. I förstudien görs således ingen bedömning av 

den faktiska arbetsmiljön för personalen på de granskade förvaltningarna.   

 

Syftet är även att resultatet av förstudien ska ligga till grund för revisorernas 

ställningstagande till eventuell fördjupad granskning av landstingets 

arbetsmiljöarbete. 

 

Revisionsrapporten överlämnas härmed till regionstyrelsen för kännedom. 

 
Revisorernas bedömning 
Landstinget har en arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljömål, som är styrande för 

verksamheternas arbetsmiljöarbete. I budget och verksamhetsplan finns ett antal 

mål som berör arbetsmiljön och som visar att landstinget avser arbeta med 

arbetsmiljö och hälsa på ett förebyggande sätt.  

 

En instruktion finns som behandlar ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter 

inom landstinget. Den omfattar samtliga ansvarsnivåer. Bedömningen är att de 

förvaltningar/verksamheter som granskats följer instruktionen. 

 

Revisorernas övergripande bedömning är att landstinget har en tydlig 

viljeinriktning för arbetsmiljöarbetet och att det bedrivs ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete inom granskade förvaltningar. Styrdokument, utbildningar och 

stödfunktioner bidrar till det aktiva arbetsmiljöarbetet. Återrapportering av 

arbetsmiljöarbetet till landstingsstyrelsen sker främst genom tertial- och 
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årsbokslut. Rapporteringen utgår från de mål för arbetsmiljön som fastställts i 

budgeten. Vid behov får landstingsstyrelsen även löpande information i särskilda 

ärenden. Revisorernas bedömning är att det systematiska arbetsmiljöarbetet 

bedrivs i enlighet med gällande regelverk.  

 

Revisorernas bedömning är, med anledning av förstudiens resultat, att det i 

nuläget inte finns anledning att göra en fördjupad granskning av landstingets 

systematiska arbetsmiljöarbete.  
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Ordförande 
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