
Granskning år 2012 av landstingets tre nämnder för folkhälsa
och primärvård

Granskningens resultat

Revisorerna bedömer att de tre nämnderna
för folkhälsa och primärvård i allt väsentligt
har bedrivit sina verksamheter på ett ända-
målsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredställande sätt.

De tre nämnderna har lämnat underlag till
landstingsstyrelsen inför fullmäktiges beslut
om budget för år 2013. Nämnderna har även
lämnat underlag till landstingsstyrelsen inför
fullmäktiges beslut om regler och krav för
hälsovalet. Av protokoll, delårsrapporter och
årsrapporter framgår att nämnderna varit
ambitiösa i arbetet med att inhämta underlag
och i arbetet med att få fler samhällsaktörer
att medverkan i det hälsofrämjande arbetet.

Målstyrningen kan utvecklas

Granskningen visar att de tre nämnderna
utvecklat sin styrning och uppföljning i jäm-
förelse med tidigare år.

Den samlade bedömning är emellertid att
nämnderna i vissa delar ännu inte har en
tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll
över sina verksamhetsområden. Denna be-
dömning bygger på att nämnderna för sina
verksamhetsområden endast i begränsad
utsträckning värderat genomförd verksam-
het i förhållande till mätbara mål. Av
granskningen framgår att nämnderna istället
formulerat ett stort antal mål som inte ligger
inom nämndernas verksamhetsområden och
mål för vilka nämnderna inte kan påverka
resultatet.
Revisorerna rekommenderar att nämnderna
ser över sina mål. De mål som nämnderna
formulerar ska:

- Avse nämndernas verksamhetsom-
råden

- Vara mätbara

Målen ska utgå från de uppdrag och mål
som fullmäktige beslutat om för nämnderna.
I sina årsrapporter ska nämnderna följa upp
genomförd verksamhet och resultat i förhål-
lande till de mätbara mål som nämnderna
beslutat om i verksamhetsplanerna.

Frågan om mandat att besluta om avtal

Av granskningen framgår att nämnden för
södra Lappland beslutat om samverkansavtal
med kommunerna i Lycksele, Malå och Vil-
helmina. Revisorerna bedömer att det är
tveksamt om nämnderna för folkhälsa och
primärvård har fullmäktiges uppdrag att be-
sluta om avtal som handlar om hur andra
nämnders verksamheter ska samverka med
kommuner. Revisorerna rekommenderar att
nämnden för södra Lappland lyfter frågan
till landstingsstyrelsen för dialog.

Rapport: ”Granskning år 2012 av nämnderna för folk-
hälsa och primärvård”. För ytterligare information kon-
takta Richard Norberg, tel 090-785 70 90. Den kom-
pletta rapporten finns på landstingets hemsida
www.vll.se men kan även beställas från landstingets
revisionskontor.
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