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Granskning av folkhälsoarbetet 

Regionens revisorer har ansvar för att genomföra årlig granskning av regionens 

samtliga verksamheter. Utifrån detta uppdrag och ansvar har regionens reviso-

rer utarbetat dokumentet ”Granskningsstrategi” i vilket de beskrivit de områ-

den som revisorerna främst ska fokusera på under innevarande mandatperiod. 

Baserad på granskningsstrategin gör revisorerna en årlig riskbedömning och 

revisionsplan. I ”Revisionsplan 2020” har revisorerna aktualiserat en gransk-

ning avseende folkhälsoarbetet. 

 

Det övergripande målet för folkhälsopolitiken har ett tydligt fokus på jämlik 

hälsa. Målet är att folkhälsopolitiken ska skapa samhälleliga förutsättningar för 

en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyf-

torna inom en generation, enligt Proposition 2017/18:249 god och jämlik hälsa 

– en utvecklad folkhälsopolitik. 

 

Regionens folkhälsostrategi 2015-2020 – en god och jämlik hälsa i hela befolk-

ningen, antogs av landstingsstyrelsen den 22 september 2015. Syftet är att tyd-

liggöra folkhälsoinsatser, förbättra ledning och styrning av folkhälsouppdraget 

och att möjliggöra uppföljning av indikatorer inom området.  

 

Av fullmäktiges regionplan 2020 framgår att Kultur- och bildningsnämnden 

ges målet: Förbättrad folkhälsa genom ökad samverkan. Av regionplan 2020 

framgår även att Kultur- och bildningsnämnden under 2020 kommer att foku-

sera på att urskilja den strategiska inriktningen inom nämndens ansvarsområ-

den. Förslag till ny kulturplan, ny strategi för folkhögskolorna och ny folkhäl-

sostrategi ska upprättas. Nämnden ska arbeta för samordning inom nämndens 

ansvarsområden då kultur, folkhälsa och folkbildning har mycket 

att vinna på ökad samordning. 

 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2018/04/prop.-201718249/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2018/04/prop.-201718249/
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Av regionplan 2020 framgår vidare att folkhälsoarbetet är ett av verktygen för 

att nå målen inom Agenda 2030. 

 

Syftet med denna granskning var att bedöma Regionstyrelsen samt Kultur- och 

bildningsnämnden, utifrån sina respektive uppdrag och ansvarsområden, har 

inrättat en ändamålsenlig styrning, uppföljning och intern kontroll avseende 

folkhälsoarbetet. 

Granskningen har genomförts av EY på uppdrag av de förtroendevalda reviso-

rerna. I rapporten redovisar konsulterna bland annat följande iakttagelser, sam-

manfattande bedömning och rekommendationer: 

Iakttagelser och sammanfattande bedömning: 

I granskningen har framkommit att den dåvarande landstingsstyrelsen år 2015 

antog en folkhälsostrategi. Folkhälsostrategin har inte implementerats i den 

nya regionala organisationen. Arbete pågår med att ta fram en folkhälsoplan 

som ska ersätta nuvarande strategi.  

 

Granskningen visar att det i nuläget saknas dels en röd tråd i styrkedjan för 

folkhälsoarbetet, dels en tydlig koppling mellan väsentliga styrdokument för 

folkhälsa och analyser av folkhälsa. Det framkommer också en samstämmig 

bild av att ansvarsfördelningen av folkhälsoarbetet i organisationen behöver 

förtydligas.  

 

Uppföljning av folkhälsoarbetet sker i huvudsak i samband med delårs- och 

årsbokslut. Granskningen visar att det över tid saknas en konsekvent och sam-

lad uppföljning av folkhälsostrategin och av resultatet utifrån arbetet kopplat 

till strategin. Det saknas en samlad bedömning av om väsentliga folkhälsomål 

uppnås. 

 

Utifrån genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att Region-

styrelsen och Kultur- och bildningsnämnden inte fullt har tillsett en ändamåls-

enlig styrning och uppföljning av folkhälsoarbetet. Vi bedömer att Regionsty-

relsen och Kultur- och bildningsnämnden har tillsett en tillräcklig intern kon-

troll avseende folkhälsoarbetet. 
 
Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi Kultur- och bildningsnämnden 

att:  

 

• Kopplat till arbetet med en ny folkhälsoplan, tillse att det finns en röd tråd 

i styrkedjan för folkhälsoarbetet från analys till styrning, åtgärder och 

uppföljning.  

• Tillse att en samlad uppföljning och analys av folkhälsoarbetet genomförs 

och att denna utgör grund för den fortsatta styrningen av regionens folk-

hälsoarbete.  

• Tillse att den kommande folkhälsoplanen implementeras i regionens samt-

liga verksamheter för att säkerställa ett regiongemensamt arbete med folk-

hälsa.  
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Vi rekommenderar Regionstyrelsen att:  

 

• Tillse att folkhälsoarbetet genomsyrar regionens samtliga verksamheter.  

 

 

Vi rekommenderar Regionstyrelsen och Kultur- och bildningsnämnden att:  

 

• Tydliggöra Kultur- och bildningsnämndens ansvar för folkhälsoarbetet i 

relation till övriga nämnder.  

 

 

Regionens revisorer översänder härmed rapporten och emotser Regionstyrel-

sens och Kultur- och bildningsnämndens svar, med redogörelse för vilka åtgär-

der styrelsen och nämnden avser att vidta, senast den 16 april 2021. 

 

 

 

Ingela Wretling    Kristina Bengtsson Nilsson 

ordförande  vice ordförande 


