Landstingets revisorer informerar, mars 2013

Landstingsfullmäktiges beredningar – ansvarsutövande 2012
Samtliga beredningar har fullgjort sina
uppdrag från fullmäktige.
-Och rapporterat uppdragen tillbaks till
fullmäktige på ett tillfredsställande sätt,
bedömer revisorerna.
Landstingsfullmäktige har sex beredningar:







Hälso- och sjukvårdsberedning Syd
Älvsbyn, Arvidsjaur, Arjeplog)
Hälso- och sjukvårdsberedning Mitt
Boden)
Hälso- och sjukvårdsberedning Öst
Haparanda, Överkalix, Övertorneå)
Hälso- och sjukvårdsberedning Nord
mokk, Gällivare, Kiruna, Pajala)
Programberedningen (hela länet)
Regionala beredningen (hela länet)

(Piteå,
(Luleå,
(Kalix,

Revisorernas kommentarer
Revisorerna delar granskningens bedömning – att
samtliga av landstingsfullmäktiges beredningar har fullgjort sina uppdrag från fullmäktige på ett tillfredsställande sätt.
Beredningarna har vid granskningstillfället verkat i tolv
år. Det finns därför, enligt revisorerna, mycket erfarenhet kring beredningarnas arbetsformer, dialog med
medborgarna rapportering till fullmäktige mm. För
beredningarna, som för alla verksamheter, finns det
anledning att inför framtiden utvärdera vad som fungerat bra, mindre bra och vad som eventuellt behöver
förändras. Revisorerna rekommenderar fullmäktige att
initiera en sådan översyn av beredningarna.

(Jokk-

Fullmäktiges grunduppdrag till beredningarna är att de
ska skapa en kommunikation mellan medborgarna och
fullmäktige. Varje år fastställer fullmäktige beredningarnas uppdrag för året. I verksamhetsrapporter ska
beredningarna under november varje år redovisa resultat av genomförda medborgardialoger och aktiviteter.
PwC HAR FÅTT I UPPDRAG av landstingets revisorer att

granska om fullmäktiges beredningar för 2012 genom
ansvarsutövande utfört sina uppdrag på ett tillfredsställande sätt.
Granskningen har genomförts via genomgångar av
beredningarnas verksamhetsplaner och verksamhetsrapporter. Intervjuer har skett med de tjänstemän inom
kansliavdelningen vid landstingsdirektörens stab som
stödjer beredningarna i sitt arbete. Revisorerna har
även genomfört hearingar med Hälso- och sjukvårdsberedningarna Mitt och Öst samt med Programberedningen.
GRANSKNINGEN BEDÖMER ATT fullmäktiges beredning-

ar har utfört sina uppdrag på ett tillfredsställande sätt.
De har

Genom ett aktivt arbete med medborgarkontakter samlat in medborgarnas uppfattningar om respektive uppdragsområde.

Redovisat sitt arbete i en dokumenterad
rapport där medborgarnas uppfattningar och
behov, analys och förslag till fortsatt handläggning framgår.

Rapporterat om sitt arbete till fullmäktige.

Revisorernas skrivelse till landstingsfullmäktige, 2013-03-13
PwC:s rapport ”Landstingsfullmäktiges beredningar –
ansvarsutövande 2012”, mars 2013
För information, kontakta: Landstingsrevisionens ordförande,
Marita Björkman-Forsman, 070-350 79 27
PwC, Jan-Erik Wuolo, 070-636 222 1

Beredningarnas uppdrag, 2012
Hälso- och sjukvårdsberedningarna Syd, Mitt, Öst och
Norr
Prioriteringar i morgondagens hälso- och sjukvård
Programberedningen
Missbruk och beroende
Regionala beredningen
Morgondagens kommunikationer

