
 
 
 
 
 

Granskning år 2018 av samverkansnämnden och nämnderna 
för folkhälsa och primärvård 
 
Samverkansnämnden 
Vi bedömer att samverkansnämnden för år 
2018 i huvudsak hade en tillräcklig målupp-
fyllelse i förhållande till fullmäktiges mål och 
uppdrag. Bedömningen bygger vi på proto-
kollgranskning som visar att nämnden i en-
lighet med fullmäktiges reglemente genom-
förde samråd med nationella minoriteter och 
fördelade bidrag till frivilligorganisationer.  

 
Nämnderna för folkhälsa och primär-
vård 
Vi bedömer att alla tre nämnder för folk-
hälsa och primärvård för år 2018 hade en 
tillräcklig måluppfyllelse i förhållande till 
fullmäktiges mål och uppdrag. Bedömningen 
bygger vi på vår protokollgranskning som 
visar att alla tre nämnder i enlighet med reg-
lementen lämnat underlag till landstings-
styrelsen och fullmäktige. Protokollgransk-
ningen visar också att nämnderna varit ak-
tiva i dialogen med företrädare för medbor-
gare, kommuner m.fl. Vi bedömer att 
nämnderna för Skellefteå- och Norsjöområ-
det och för Södra Lappland i huvudsak hade 
en tillfredsställande redovisning av sin 
måluppfyllelse i årsrapporterna. Nämnden i 
Umeåregionen hade en delvis tillfredstäl-
lande redovisning av sin måluppfyllelse. 
 
Rekommendationer 
Samverkansnämnden och de tre nämnderna 
för folkhälsa och primärvård upphörde från 
och med den sista december 2018. Region-
styrelsen övertar ansvaret för fördelning av 
folkhälsobidrag och hälso- och sjukvårds-
nämnden övertar ansvaret för samråd med 
nationella minoriteter.  
 
Vi lämnar nedanstående rekommendationer 
till regionstyrelsen och hälso- och sjukvårds-
nämnden. 

Regionstyrelsen 

• Säkerställ att riktlinjer för folkhälso-
bidrag till frivilligorganisationer följs. 
Säkerställ att det finns ändamålsen-
liga rutiner för beredningen inför 
nämndens beslut om fördelning av 
bidraget. Vi rekommenderar också 
att nämnden ser till att det av un-
derlag eller beslut framgår på vilka 
grunder föreningar beviljas eller inte 
beviljas bidrag.  

 
Hälso- och sjukvårdsnämnden  

• Säkerställ att det finns dokumente-
rade riktlinjer och rutiner för bidrag 
som kan beviljas till de nationella 
minoriteterna. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport: ”Granskning år 2018 av samverkans-
nämnden och nämnderna för folkhälsa och primär-
vård”. För ytterligare information kontakta Clara 
Wiklund, tfn 090-785 70 87. Den kompletta rappor-
ten finns på regionens hemsida 
www.regionvasterbotten.se men kan även beställas 
från revisionskontoret. 
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