
Granskning år 2014 av nämnden för funktionshinder och habili-
tering

Bakgrund
Nämnden för funktionshinder och habilite-
ring är enligt fullmäktiges reglemente ansva-
rig för insatser inom habilitering och rehabi-
litering till personer med funktionsnedsätt-
ning samt tolkservice för döva och hörsel-
skadade. Nämnden ansvarar också för myn-
dighetsutövning enligt lagen om särskilt stöd 
och service. Inom nämndens ansvarsområde 
finns tre basenheter, habiliteringscentrum, 
hjälpmedel Västerbotten och tolkcentralen.

Granskningens iakttagelser
Nämnden redovisade för år 2014 ett över-
skott i förhållande till budget om drygt 2 
miljoner kronor. När det gäller nämndens 
måluppfyllelse i förhållande till fullmäktiges 
mål och uppdrag är revisorernas bedömning 
att nämndens redovisning inte är tillräckligt 
utvecklad. Det är utifrån redovisningen inte 
möjligt att bedöma om verksamheten är ge-
nomförd i enlighet med fullmäktiges mål och 
uppdrag.

Granskningen visar att graden av mätbarhet i 
nämndens mål har minskat jämfört med tidi-
gare år. Det saknas också riskbedömningar 
som skulle legat till grund för kontrollerna i 
nämndens internkontrollplan. Nämnden 
hade inte heller gjort någon samlad bedöm-
ning av kontrollernas resultat.

Positivt är att nämnden fått ett nytt regle-
mente och fattat beslut om en delegations-
ordning. Detta är åtgärder som skapar förut-
sättningar för nämndens styrning. Nämndens 
rapportering i såväl årsrapport som intern-
kontrollplan är välstrukturerad. Nämnden 
har också i högre grad än tidigare år beslutat 
om sina styrande dokument.

Rekommendationer till nämnden
 Säkerställ att nämnden har ett tillräckligt 

utvecklat tjänstemannastöd.

 Säkerställ att det för nämndens verk-
samhetsområde införs ett lednings-
system i enlighet med Socialstyrelsens 
föreskrifter SOSFS 2011:9.

 Säkerställ en tillräckligt väl utvecklad 
ärendeberedning.

 Fortsätt det påbörjade arbetet med att 
utveckla styrningen och uppföljningen 
med hjälp av mätbara mål.

 Fortsätt arbetet med att öka följsamhet-
en till fullmäktiges reglemente för intern 
kontroll.

 Säkerställ att nämnden beslutar om en 
attestordning.

Landstingets revisorer har för avsikt att i 
nästa års granskning följa upp de lämnade 
rekommendationerna.
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