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Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

Granskning av styrning och kontroll av 
regionens folkhälsoarbete 
Förslag till beslut 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

• Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas 
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och 
regionrevisionen. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över genomförd granskning 
av styrning och kontroll av regionens folkhälsoarbete.   

Information i ärendet 
Revisorernas sammanfattande bedömning är att nämnden för folkhälsa och 
sjukvård inte helt säkerställt att folkhälsoarbetet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt 
eller med en tillräcklig intern kontroll. 
 
Revisorerna konstaterar att det sker ett förhållandevis aktivt folkhälsoarbete med 
en upparbetad struktur. Dock kan styrningen tydliggöras och insatserna bör i 
högre grad baseras på en behovsanalys. 
 
Revisorerna rekommenderar Region Jönköpings län att:  

1. tydliggöra styrningen och basera insatserna inom folkhälsoarbetet på en 
behovsanalys  

2. genomföra strukturerad uppföljning av folkhälsoarbetet och genomföra 
åtgärder med denna uppföljning som grund 

 
Svar utifrån rekommendation 1:  
Inom avdelningen för Folkhälsa och sjukvård finns en sektion Folkhälsa som 
arbetar aktivt, driver och följer upp folkhälsoarbetet i Region Jönköpings län.  
 
Behov av insatser analyseras utifrån en stor mängd data och underlag som visar 
hur länet utvecklas över tid. Information från bland annat nationella myndigheter 
exempelvis Statiska centralbyrån, Tillväxtverket och Sveriges kommuner och 
regioner, bidrar allt mer till att ta fram aktuella data inom olika områden som ett 
stöd för kunskapsutveckling, analyser och verksamhetsutveckling på lokal nivå.   
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Andra exempel på underlag för behovsanalyser är resultatet från folkhälsoenkäter 
som görs i länet. 
  
Region Jönköpings län har ett nära samarbete med kommunerna i länet och 
tillsammans med dem görs prioriteringar bland annat i de strategigrupper som 
finns: barn och unga, psykiatri/missbruk samt äldre. Nyligen har en gemensam 
handlingsplan för grupperna tagits fram, med möjlighet att följa gemensamma mål 
och resultat för att tydliggöra styrningen av kommande insatser. Detta arbete följs 
även i Kommunalt forum som är det politiska forum där samverkan med 
kommunerna sker.   
 
Under våren har regiondirektören givit ett uppdrag att ta fram en Länsbarometer.  
Det är en gemensam Länsportal där data från en stor mängd områden från minsta 
kommundel till länsnivå kommer att presenteras och möjliggöra analys och 
jämförelse.  
 
Inför det årliga budgetarbetet tas underlag fram utifrån ovan nämnda resultat och 
analyser. Underlagen presenteras för nämnden för folkhälsa och sjukvård. 
Exempel på områden som presenteras är kommunspindlar (resultat av en mängd 
olika data uppdelat per kommun), utfall av hälsosamtal, fallskador och rökvanor 
med mera. 
 
Svar utifrån rekommendation 2:  
Inom Region Jönköpings län finns ett flertal handlingsplaner med koppling till 
folkhälsoarbetet som följs upp strukturerat. Under 2020 antogs planen 
Tillsammans möter vi framtiden behov av hälso- och sjukvård. I planen beskrivs 
sex övergripande strategier och i dessa är det ett stort fokus på att utveckla och 
stödja folkhälsan i länet. Utöver denna finns även en länsövergripande strategi och 
handlingsplanen ”Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län” 
som antogs av Regionfullmäktige i november 2015. Strategin och 
handlingsplanen innehåller tre strategiska mål och nio handlingsområden 
framtagen tillsammans med kommunerna och beslutad i nämnden för folkhälsa 
och sjukvård. Handlingsplanen revideras vartannat år, senast inför 2022-2023 och 
godtagen i nämnden för folkhälsa och sjukvård. Dessa planer finns även beskrivna 
i Budget och verksamhetsplan och följs upp strukturerat tertialvis i 
verksamhetsplanen i Stratsys. Det är ett pågående arbete att ännu tydligare 
kopplar ihop de olika styrdokumentens innehåll till verksamhetsplanen i Stratsys.   
 
Utifrån de analyser som görs av nationella, regionala och lokala satsningar, 
uppföljning av data utifrån handlingsplaner och diskussioner tillsammans med 
kommunerna i strategigrupper görs bedömningar och beslut tas kring olika 
satsningar och åtgärder inom folkhälsoarbetet. En utmaning som nämns i 
rapporten är de långsiktiga effekterna på folkhälsan som kan vara svåra att 
bedöma eftersom det tar lång tid. Den kortsiktiga uppföljningen av aktiviteter och 
mätetal följs dock kontinuerligt. Arbete kan behöva förtydligas.  
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-05-17 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-09 
• Regionrevisorernas missiv avseende granskning av styrning och kontroll 

av regionens folkhälsoarbete 
• Revisionsrapport från PWC: Styrning och kontroll av regionens 

folkhälsoarbete 

Beslut skickas till 
Regionfullmäktige  
Region Jönköpings läns revisorer 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Mats Bojestig  
Hälso- och sjukvårdsdirektör 

Anette Peterson    
Hälso- och sjukvårdsstrateg 
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