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Granskning av riktade statsbidrag  

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen  

 Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas 

granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och 

regionrevisionen.  

Sammanfattning 
Regionrevisionen har genomfört en granskning över om Region Jönköpings län 

använder de riktade statsbidragen på ett ändamålsenligt och ekonomiskt 

tillfredsställande sätt.  

Information i ärendet 
Regionrevisionen har genomfört en granskning över om Region Jönköpings län 

använder de riktade statsbidragen på ett ändamålsenligt och ekonomiskt 

tillfredsställande sätt. Granskningen har varit inriktad på de riktade statsbidragen 

inom hälso- och sjukvården. Två av statsbidragen har ingått i granskningen; Ökad 

tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för 

kvinnors hälsa 2017-2019 samt Stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och 

sjukvården 2017-2018 – en professionsmiljard. 

  

Revisorerna rekommenderar Region Jönköpings län att:  

- fortsätta sitt arbete med att koppla budget med verksamhetsplan och statsbidrag 

till regionens utvecklingsområden.  

- upprätta en rutin för att följa upp och analysera hur de riktade statsbidragens 

resultat och effekter påverkat regionens egna mål och prioriteringar.  

 

I Region Jönköpings läns Budget och verksamhetsplan finns tydligt beskrivet den 

riktning och målsättning som finns. Utgångspunkterna för Region Jönköpings läns 

verksamhet är visionen om Ett bra liv i en attraktiv region. För att möta den 

framtida utmaningen inom hälso- och sjukvården finns behov av ett större fokus 

på verksamheter utanför sjukhusvården och den nära vården. I den 

verksamhetsplan som finns beskrivs satsningar och utvecklingsområden på kort 

och lång sikt. I planeringen tas de riktade statbidragen med. En utmaning är dock 

att inriktningen på statsbidragen och de överenskommelser som görs mellan 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten ofta kommer sent och är 

kortsiktiga. Region Jönköpings läns planeringshorisont är längre. Med den 
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omvärldsspaning som sker ser vi ändå att de övergripande målsättningar och 

utvecklingsområden som beskrivs i Budget och verksamhetsplan väl täcker det 

som är intentionen och målsättningen med de riktade statsbidragen.  

 

Uppföljningen och analys av resultaten kopplade till de utvecklingsområden som 

de riktade statsbidragen sker i samband med månads-, tertial- och årsrapporter.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-30 

Missiv från regionrevisionen daterat 2018-12-11 

Granskningsrapport från Pwc daterad december 2018 

Beslut delges 
Regionfullmäktige 

Regionrevisionen 

Regionledningskontoret folkhälsa och sjukvård 

Regionledningskontoret ekonomi 
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