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Regionstyrelsen 

Nämnden för folkhälsa och sjukvård 

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet 

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

Granskning av årsredovisning 2017 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen  

 godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas 

granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och 

regionrevisionen. 

 

Nämnden för folkhälsa och sjukvård, nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet samt nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

 godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas 

granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och 

regionrevisionen. 
 

Sammanfattning 
Region Jönköpings läns revisorer har lämnat sin granskning av årsredovisning 

2017. Revisorerna bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i 

enlighet med gällande lagstiftning och rekommendationer. I föreliggande 

tjänsteskrivelse redovisas vilka åtgärder som regionstyrelse och nämnder planerar 

utifrån revisorerna rekommendationer samt frågor.  

Information i ärendet 
Region Jönköpings läns revisorer har 2018-03-26 överlämnat sin granskning 

avseende årsredovisning 2017 och önskar svar från regionstyrelsen senast 1 

september 2018.  

 

Revisorernas rekommendationer och frågor 
Regionrevisionen lämnar två rekommendationer och önskar svar på vilka åtgärder 

regionstyrelsen och nämnderna avser att vidta med anledning av dessa. 

 

Fortsätta utveckla redovisningen av måluppfyllelse för att tydliggöra hur 

bedömningen av måluppfyllelse av strategiska mål, framgångsfaktorer och 

systemmätetal påverkar utgångspunkterna. 

Regionstyrelsen och nämnderna delar uppfattningen att det är viktigt att hela tiden 

utveckla arbetet med mål och redovisningen av måluppfyllelse i syfte att 

verksamheten ständigt ska förbättras. I Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020 

har utgångspunkterna omarbetats. I stället har en målbild för 2030 formulerats och 
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dels har de utökats med ett område, medarbetare, och omfattar därmed sju viktiga 

områden för att Region Jönköpings län ska ge förutsättningar för ett bra liv i en 

attraktiv region. Målbild 2030 ger en beskrivning av hur respektive område har 

utvecklats till år 2030 och genom vilka strategiska vägval Region Jönköpings län 

nått dit. Denna förändring i budgeten påverkar hur framgångsfaktorer och 

systemmätetal formuleras men även redovisningen av måluppfyllelsen.  

 

Upprätta handlingsplaner med konkreta åtgärder för alla de systemmätetal som 

inte når måluppfyllelse 

Bedömningen är att årsredovisningens syfte framför allt är att beskriva resultatet 

av arbetet under det gångna året. Under det aktuella året hanteras systemmätetal 

som inte nås genom att låg måluppfyllelse leder till åtgärder. I budgetarbetet 

beaktas resultaten för systemmätetalen och kan därmed påverka handlingsplaner 

och åtgärder i budget och verksamhetsplaner för kommande år. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-06-15  

 Regionrevisionens missiv daterat 2018-03-26 

 Sakkunnigt biträde EY:s rapport Granskning av årsredovisning 2017 

daterad mars 2018 

Beslut skickas till 
Regionfullmäktige 

 

 

REGIONLEDNINGSKONTORET 

 

 

 

Agneta Jansmyr 

Regiondirektör 

Jane Ydman  

Ekonomidirektör 

 


