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Landstingsrevisionen

Granskning år 2015 av Samverkansnämnden och nämnderna för folkhälsa och
primärvård. Rapport nr 23/2015. Yttrande av Nämnd för folkhälsa och
primärvård i Skellefteå - och Norsjöområdet
Vid revisorernas sammanträde den 15 april 2016 beslutade landstingets
förtroendevalda revisorer om rapport nr 23/2015 ”Granskning år 2015 av
samverkansnämnden och nämnderna för folkhälsa och primärvård”.
I tillhörande missiv till granskningsrapporten framförde revisionen att yttrande med
uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till revisionskontoret
senast den 8 september 2016. Samverkanämnden kan enligt överenskommelse
lämna yttrande efter sitt sammanträde den 23 september 2016.
Revisorerna bedömer i rapporten att Samverkansnämnden för år 2015 i allt
väsentligt hade en tillräcklig måluppfyllelse i förhållande till fullmäktiges mål och
uppdrag. Bedömningen bygger de på protokollgranskning som visar att nämnden i
enlighet med fullmäktiges reglemente genomfört samråd med nationella minoriteter
och fördelat bidrag till frivilligorganisationer. Revisorerna bedömer i rapporten att alla
tre nämnder för folkhälsa och primärvård för år 2015 hade en tillräcklig
måluppfyllelse i förhållande till fullmäktiges mål och uppdrag. Bedömningen bygger
på protokollgranskning som visar att alla tre nämnder i enlighet med reglementen
lämnat underlag till landstingsstyrelsen och fullmäktige. Protokollgranskningen visar
också att nämnderna varit aktiva i dialogen med företrädare för medborgare,
kommuner m.fl. Revisorerna bedömer att nämnden för folkhälsa och primärvård i
Skellefteå – och Norsjöområdet i allt väsentligt hade en tillfredsställande redovisning
i årsrapporten av sin måluppfyllelse. Revisorerna bedömer att nämnderna för södra
Lappland och Umeåregionen behöver fortsätta arbetet med att utveckla sin
redovisning i årsrapporten av måluppfyllelsen.
Revisionen lämnade i sin rapport ett antal rekommendationer till de olika nämnderna
mot bakgrund av iakttagelserna i granskningen.
Revisionen lämnar följande rekommendationer till nämnden för folkhälsa och
primärvård i Skellefteå – och Norsjöområdet:
1. Se till att nämndens verksamhetsplan innehåller uppgifter om budget.
2. Säkerställ att det finns dokumenterade regler och rutiner för beredningen
inför beslut om fördelning av visionsmedel och folkhälsobidrag. Revisionen
rekommenderar också att nämnden ser till att det av underlag eller beslut
framgår på vilka grunder föreningar m.fl. beviljas eller inte beviljas bidrag.
Nämnden för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet lämnar
följande svar gällande verkställda och planerade åtgärder med anledning av
revisorernas rekommendationer;
1. Nämndens verksamhetsplan för 2017 eller år framöver kommer inte att
innehålla uppgifter om budget då nämnden inte är en driftsnämnd, budget
har inte funnits med i nämndens verksamhetsplan tidigare år vilket inte heller

Västerbottens läns landsting
Landstingshuset, Köksvägen 11, 901 89 Umeå
Telefon: 090-785 00 00, telefax: 090-13 68 82
E-post: landstinget@vll.se Org.nr: 232100-0222
VAT-nr: SE232100022201 Bankgiro 5728-3061

1 (2)

YTTRANDE
2016-06-16

kritiserats av revisionen. Budgeten fastställs dessutom inte alltid av
landstingsfullmäktige i tid innan nämnden ska fastställa sin verksamhetsplan
för nästkommande år.
2. Nämnden avser att under 2016 fastställa ett förtydligande dokument
gällande de riktlinjer som finns för beslut om fördelning av visionsmedel och
folkhälsobidrag.
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