
 
 
 
 
 
 

Granskning år 2017 av samverkansnämnden och nämnderna 
för folkhälsa och primärvård 

 
Samverkansnämnden 

Revisorerna bedömer att samverkansnämn-
den för år 2017 i allt väsentligt hade en till-
räcklig måluppfyllelse i förhållande till full-
mäktiges mål och uppdrag. Granskningen 
visar att nämnden i enlighet med fullmäkti-
ges reglemente genomförde samråd med 
nationella minoriteter och fördelade bidrag 
till frivilligorganisationer. Det finns dock 
områden som behöver utvecklas och reviso-
rerna lämnar följande rekommendationer: 

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

 Se över och begränsa delegationen med 
avseende på beloppsgräns som nämnden 
lämnat till ledamot för att besluta i ären-
den som uppkommer vid samråd med 

nationella minoriteter. 

 Säkerställ att nämndens riktlinjer för 
folkhälsobidrag till frivilligorganisationer 
följs. Säkerställ att det finns ändamålsen-
liga rutiner 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 beviljas eller 
inte beviljas bidrag.  

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

 Säkerställ att överordnad attesterar närva-
rolista/reseräkning. Vi rekommenderar 
att närvarolista/reseräkning, efter gransk-
ning på tjänstemannanivå, beslutsatteste-
ras av ordförande i nämnden. Vi rekom-
menderar att vice ordförande beslutsatte-
sterar för nämndens ordförande. 

 
 

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 nämnder 
för år 2017 hade en tillräcklig måluppfyllelse 
i förhållande till fullmäktiges mål och upp-
drag. Nämnderna har i enlighet med regle-
menten lämnat underlag till landstings-
styrelsen och fullmäktige. Granskningen 
visar också att nämnderna varit aktiva i di-
alogen med medborgare, kommuner m.fl. 
Revisorerna bedömer att nämnden för Skell-
efteå- och Norsjöområdet i allt väsentligt 
hade en tillfredsställande redovisning av sin 
måluppfyllelse i årsrapporten. Nämnden i 
Södra Lappland hade en delvis tillfredstäl-
lande redovisning av sin måluppfyllelse. 
Nämnden för Umeåregionen hade inte en 
tillräcklig redovisning och rekommenderas 
fortsätta arbetet med att utveckla sin styr-
ning och uppföljning. Därtill rekommende-
ras samtliga nämnder att: 

 Säkerställa att riktlinjerna för fördelning 
av visions- och folkhälsomedel tydliggörs.  

 Säkerställ att överordnad attesterar närva-
rolista/reseräkning. Vi rekommenderar 
att närvarolista/reseräkning, efter gransk-
ning på tjänstemannanivå, beslutsatteste-
ras av ordförande i nämnden. Vi rekom-
menderar att vice ordförande beslutsatte-
sterar för nämndens ordförande. 

Rapport: ”Granskning år 2017 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. 

 

Rapport Gr 03/2017 

LANDSTINGSREVISIONEN 

http://www.vll.se/

