
 
 
 
 
 
 

Granskning år 2016 av samverkansnämnden och nämnderna 
för folkhälsa och primärvård 

 
Samverkansnämnden 

Revisorerna bedömer att samverkansnämn-
den för år 2016 i allt väsentligt hade en till-
räcklig måluppfyllelse i förhållande till full-
mäktiges mål och uppdrag. Bedömningen 
bygger på protokollgranskning som visar att 
nämnden i enlighet med fullmäktiges regle-
mente genomfört samråd med nationella 
minoriteter och fördelat folkhälsobidrag till 
frivilligorganisationer. Det finns dock områ-
den som behöver utvecklas och revisorerna 
lämnar följande rekommendationer: 

 Besluta om mätbara mål och utveckla 
redovisningen av måluppfyllelsen i års-
rapporten. 

 Lämna in skriftligt budgetunderlag till 
landstingsstyrelsen för beredningen av 
fullmäktiges budget. 

 Se över och begränsa den allmänna de-
legation som nämnden lämnat till 
nämndens ordförande för att besluta i 
ärenden som uppkommer vid samråd 
med nationella minoriteter.  

 Säkerställ att nämndens riktlinjer för 
hantering av folkhälsobidrag till frivil-
ligorganisationer följs. Nämnden bör 
säkerställa att det finns en dokumente-
rad rutin för beredningen inför nämn-
dens beslut om fördelning av bidraget. 
Vi rekommenderar också att nämnden 
ser till att det av underlag eller beslut 
framgår på vilka grunder föreningar be-
viljas eller inte beviljas bidrag.  

 Säkerställ att det finns dokumenterade 
riktlinjer och rutiner för bidrag som kan 
beviljas till de nationella minoriteterna 

 
Nämnderna för folkhälsa och primär-
vård 
Granskningen avser de tre nämnderna för 
folkhälsa och primärvård i Södra Lappland, 

Skellefteå- och Norsjöområdet och Umeå-
regionen. 

Revisorerna bedömer att alla tre nämnderna 
för år 2016 hade en tillräcklig måluppfyllelse 
i förhållande till fullmäktiges mål och upp-
drag. Bedömningen bygger på protokoll-
granskning som visar att alla tre nämnder i 
enlighet med reglementen lämnat underlag 
till fullmäktiges budget. Granskningen visar 
också att nämnderna varit aktiva i dialogen 
med medborgare, kommuner etc. Revisorer-
na bedömer att nämnden för Skellefteå- och 
Norsjöområdet i allt väsentligt hade en till-
fredställande redovisning av sin måluppfyl-
lelse. Nämnderna i Umeåregionen och i 
Södra Lappland rekommenderas att fortsätta 
arbetet med att utveckla sin styrning och 
uppföljning med hjälp av mätbara mål. 
Nämnderna i Skellefteå- och Norsjöområdet 
och i Södra Lappland rekommenderas att se 
till att deras verksamhetsplaner innehåller 
budget. 
 
Därtill rekommenderas samtliga nämnder 
att: 

 Säkerställa att riktlinjer för fördel-
ning av visions- och folkhälsomedel 
tydliggörs samt att se till att det av 
underlag eller beslut framgår på vilka 
grunder föreningar m.fl. beviljas eller 
inte beviljas bidrag. 

 
 
 
 
Rapport: ”Granskning år 2016 av samverkans-

nämnden och nämnderna för folkhälsa och primär-
vård”. För ytterligare information kontakta Clara 
Wiklund, tel.090-785 70 87 . Den kompletta rappor-
ten finns på landstingets hemsida www.vll.se men 
kan även beställas från landstingets revisionskontor. 
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