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GRANSKNING AV LANDSTINGET HALLANDS HANTERING
OCH AKTIVITETER UTIFRÅN DEN REGIONALA HANDLINGSPLANEN FÖR UTVECKLING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN.
På uppdrag av revisorerna i Landstinget Halland har Komrev inom PricewaterhouseCoopers fått i uppdrag att granska Landstinget Hallands arbete
med sin regionala handlingsplan och de strategier som slagits fast genom
denna samt eventuella effekter.
Syftet med granskningen är att granska det utvecklings- och förändringsarbete som nu sker inom landstinget Halland. Avsikten är att värdera om
landstinget följer den inriktning som lagts fast på nationell nivå och enligt de
ambitionsskrivningar som framställs i Landstinget Hallands regionala handlingsplan.
Granskningens frågeställningar är:
· Vilka initiativ har landstingsstyrelsen tagit för att styra utvecklingen i
enlighet med den nationella handlingsplanen och hur har de uttryckts?
· Vilka insatser har startat och eventuellt genomförts i enlighet med den
lokala handlingsplanen (mål) och vad har hittills uppnåtts (effekter),
· Har det ekonomiska resurstillskottet avsatts till de ändamål som anges i
den nationella handlingsplanen och hur har medlen fördelats?
· Finns en tydlig strategi för uppföljning av de åtagande som uttalats i
landstingets regionala handlingsplan?
Vi kan konstatera att arbetet med den lokala handlingsplanen i stor utsträckning skett parallellt med framtagandet av dokumenten ”Den framtida pri-

märvården – innehåll och inriktning”, ”Översyn av barn- och ungdomspsy
kiatriska verksamheten i Halland” samt ”Gemensam policy och riktlinjer för
barn och ungdomar i behov av särskilt stöd i länet”.
Genom det breda angreppssätt som tidigare har tagits i form av en principöverenskommelse rörande samverkansfrågor mellan kommunerna och
landstinget med representanter från såväl kommunen som landstingets hälsooch sjukvård, så har landstinget lagt en god grund för att strukturerat fånga
samverkansperspektivet och för att forma ett strategiskt arbete för att utveckla samverkan. Vi kan genom de utvecklingsinsatser som lyfts fram se att
förutom sjukvårdsupplysning och kompetensförsörjning, är just samverkan
det tongivande av de föreslagna utvecklingsinsatserna.
Vår övergripande bedömning av landstingets strategiska arbete utifrån den
lokala handlingsplanen är att arbetet är fokuserat, väl förankrat och strukturerat.
Utvecklingsavtalet innehåller inga villkor för utbetalningen av det bidrag
som ingår i avtalet, och tillskottet fördelas via det generella statsbidraget.
Det är dock uttalat i avtalet att medlen ska betraktas som en generell resursförstärkning. Fördelningen av det extra statsbidraget har följt den resursfördelningsmodell som landstinget har utarbetat. Vår bedömning är att resurstillskottet har hanterats i den ordinarie budgetprocessen.
Vidare anser vi det svårt att följa hur respektive förvaltning fördelat tillgängliga medel per projekt. I budgetanvisningarna för 2004 finns inskrivet
att nämnderna skall redovisa hur prioriteringen skett av de extra medel som
erhållits från staten .
Landstingets uppföljning kopplat till den regionala handlingsplanen planeras i
huvudsak ske genom uppföljningen av de projekt som startat till följd av
arbetet med ”Den framtida primärvården”, ”Översyn av barn- och ungdomspsykiatriska verksamheten i Halland” och ”Gemensam policy och riktlinjer för
barn och ungdomar i behov av särskilt stöd i länet”. Därutöver planeras övrig
uppföljning integreras med den ordinarie verksamhetsuppföljningen.
Beslöts att översända revisionsrapporten till landstingsstyrelsen för kännedom.
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