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Vi bar i egenskap av fortroendevalda revisorer i Region Norrbotten granskat om 
sjukvardsberedningen har utfort sitt uppdrag pa ett andamalsenligt och fran 
ekonomisk synpunkt til1fredsstallande si:itt med tillri:icklig intern kontroll. 

Syftet med granskningen har varit att ska pa ett underlag for vart utlatande i 
revisionsberi:ittelse avseende beredningens verksamhet och ansvar. Vi har i var 
granskning bitri:itts av sakkunniga fran PwC. 

Var samlade revisionella bedomning ar att: 

• Sjukvardsberedningen har utfort sitt uppdrag pa ett andamalsenligt och fran
ekonomisk synpunkt tillfredsstallande satt samt med tillracklig intern
kontroll.

Granskningen visar att beredningen har planerat och utfort sin verksamhet i 
enlighet med reglemente och fullmaktiges beslut. Detta inom bade faststalld tidsram 
och tilldelad budget. 

I syfte att utveckla verksamheten rekommenderar vi sjukvardsberedningen att: 

• Vidta aktiva atgi:irder i syfte att sakerstalla att samtliga beredningsledamoter
har ki:innedom om vilka regler och vilken lagstiftning som har paverkan pa
beredningsarbetet.

• Vidta aktiva atgi:irder i syfte att siikersti:illa att beredningen analyserar vilka
viisentliga risker som foreligger i beredningsarbetet och risker som darmed
kan fa paverkan for beredningens mojlighet att fullgora sitt uppdrag i ratt tid
med ri:itt kvalitet. Var bedomning ar att en sadan analys lamnar goda
forutsattningar for beredningen att vidta aktiva atgi:irder i syfte att si:ikersti:illa
att risker i arbetet kan avhji:ilpas. I sammanhanget bedomer vi i:iven att
beredningen bor analysera hur den systematiska dialogen/rapporteringen till
uppdragsgivaren over beredningsprocessens status kan sti:irkas.

• Sti:irka presentationen, analysen och sammanfattningen over vilka behov som
barn och ungdomar de facto har av ungdomsmottagningar inom ramen for
det forli:ingda uppdraget ar 2021.

• Analysera hur formerna for systematisk dialog/rapporteringen till
uppdragsgivaren over beredningsprocessens status kan starkas.
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