
 
 
 
 
 
 

Granskning år 2014 av nämnderna för folkhälsa och primärvård 

 
Bakgrund om nämnderna 

Nämnderna för folkhälsa och primärvård 
har i uppdrag från fullmäktige att bedöma 
hälsoläget bland befolkningen, behov av pri-
märvård och behov av folkhälsoinsatser. 
Med dessa bedömningar som utgångspunkt 
ska nämnderna lämna underlag till lands-
tingsstyrelsen för styrelsens beslut om för-
delning av budgetmedel. Medlen ska lands-
tingsstyrelsen fördela till primärvården enligt 
den modell som fullmäktige beslutat för 
hälsovalet (LOV).  

Nämnderna för folkhälsa och primärvård 
ska även förmedla ett underlag till lands-
tingsfullmäktiges landstingsplan och andra 
styrande dokument. I underlagen ska nämn-
derna redovisa hur behoven av folkhälsa och 
primärvård är tillgodosedda. 

Inom folkhälsoområdet ska nämnderna för 
folkhälsa och primärvård samverka med 
kommuner, frivilligorganisationer m.fl. Ett 
syfte med denna samverkan är att nämnd-
erna ska få ett bättre underlag för sina be-
dömningar. Ett annat syfte är att nämnderna 
ska få fler samhällsaktörer att medverkan i 
det hälsofrämjande arbetet. 

Granskningens resultat 

Revisorerna bedömer att alla tre nämnder 
för år 2014 har haft en tillräcklig måluppfyll-
else i förhållande till fullmäktiges mål och 
uppdrag. Bedömningen bygger på revisorer-
nas protokollgranskning som visar att alla tre 
nämnder i enlighet med reglementen lämnat 
underlag till landstingsstyrelsen och fullmäk-
tige. Protokollgranskningen visar också att 
nämnderna varit aktiva i dialogen med före-
trädare för medborgare, kommuner m.fl. 

Revisorerna bedömer att nämnderna delvis 
har haft en tillräcklig styrning och kontroll 
över sina ansvarsområden. Av granskningen 
framgår att nämnderna under år 2014 inte i 

tillräcklig grad utvecklat sin styrning och 
uppföljning med hjälp av mätbara mål.  

Rekommendationer  

Revisorerna rekommenderar de tre nämnd-
erna för folkhälsa och primärvård att fort-
sätta arbetet med att ta fram mätbara mål 
och med hjälp av målen följa upp sina verk-
samheter. Mål som inte är relevanta bör 
nämnderna omformulera eller plocka bort. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport: ”Granskning år 2014 av nämnderna för 

folkhälsa och primärvård”. För ytterligare information 
kontakta Richard Norberg, tel. 090-785 7090. Den 
kompletta rapporten finns på landstingets hemsida 
www.vll.se men kan även beställas från landstingets 
revisionskontor. 
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