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Landstingsrevisionen

Granskning år 2017 av Samverkansnämnden och nämnderna för folkhälsa och
primärvård (Rapport Gr 3/2017). Yttrande av Nämnd för folkhälsa och
primärvård i södra Lappland
Vid revisorernas överläggning den 28 mars 2018 beslutade landstingets
förtroendevalda revisorer om rapport Gr 3/2017 ”Granskning år 2017” 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 1 oktober 2018.
Revisorerna bedömer i rapporten att Samverkansnämnden för år 2017 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 2017 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. Nämnden i södra Lappland hade en delvis tillfredställande
redovisning av sin måluppfyllelse. Nämnden för Umeåregionen hade inte en
tillräcklig redovisning och behöver fortsätta arbetet med att utveckla sin redovisning
av sin måluppfyllelse i årsrapporten.
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 södra Lappland:
1.

Fortsätt arbetet med att utveckla strukturen för redovisningen av
måluppfyllelsen

2.

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

3.

Säkerställ att överordnad attesterar närvarolista/reseräkning. Vi
rekommenderar att närvarolista/reseräkning, efter granskning på
tjänstemannanivå, beslutsattesteras av ordföranden i nämnden. Vi
rekommenderar att vice ordförande beslutsattesterar för ordförande.
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Nämnden för folkhälsa och primärvård i södra Lappland lämnar följande svar
gällande verkställda och planerade åtgärder med anledning av revisorernas
rekommendationer;
1. Nämnden har tagit till sig av de synpunkter som kommit från
landstingets revisorer och aktivt arbetat med att utveckla strukturen
för uppföljningen. Nämnden har i sitt arbete tagit hjälp av
landstingets revisorer för att tydliggöra de förbättringsområden som
identifierats.
2. Nämnden har i sitt arbete under 2017 fastställ ytterligare ett
förtydligande dokument gällande den arbetsordning och de riktlinjer
som finns för beslut om fördelning av visionsmedel och
folkhälsobidrag. (VLL 2511-2017, protokoll 171214 § 107). Nämnden
har vidare fattat särskilda beslut om vilket eller vilka områden
nämnden under året avser prioritera vid beviljande av såväl
visionsmedel (VLL 2512-2017, protokoll 171214 § 108) som
folkhälsomedel (VLL 2513-2017, protokoll 171214 § 109).
Nämndens anser att de nya riktlinjerna och nämndens beslut om
prioriterade områden, varit till hjälp vid fördelning av medel enligt de
ansökningar som inkommit. Nämndens arbetsordning med att
annonsera möjligheten att ansöka om visionsmedel har ökat
tillgängligheten till att ansöka om medel vilket nämnden ur ett
demokratiskt perspektiv bedömt vara viktigt.
3. Nuvarande ordning kring attestering av närvarolistor utgår ifrån att
attest görs av den person som handhar nämndens administration
samt har god kännedom om närvaro, sammanträdenas längd samt
vilka kurser/ förrättningar som den förtroendevalde har rätt att delta
vid (i enlighet med vad nämnden beslutat). Nämnden ser därmed
ingen anledning att förändra nuvarande rutin kring attestering av
förtroendevaldas reseräkningar
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