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Regionrevisionen
Regionfullmäktige
För kännedom till: Nämnden för folkhälsa och
sjukvård, Regionstyrelsen

Granskning av beredning och beslutsfattande i
samband med covid-19-pandemin
Revisorerna genomförde under hösten 2021 en förstudie av Region Jönköpings läns
hantering av konsekvenserna till följd av covid-19-pandemin. Där konstaterades att det
fanns risk för brister inom beredning och beslutsfattande.
Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning av om beredning och
beslutsfattande hanterats på ett ändamålsenligt sätt samt med tillräcklig intern kontroll.
Regionens revisorer har utifrån genomförd riskanalys bedömt det angeläget att göra en
granskning av regionstyrelsens och nämnden för folkhälsa och sjukvårds ärendeberedning
och beslutsfattande i samband med covid-19-pandemin.
Syftet med granskningen är att pröva om regionstyrelsen samt nämnd för folkhälsa och
sjukvård säkerställt att processen för handläggning (beredning och beslut) hanterats på ett
ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll i ärenden rörande covid-19pandemin.

Revisorernas bedömning och rekommendationer

Revisorernas samlade bedömning att regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa och
sjukvård i allt väsentligt säkerställt att processen för handläggning (beredning och beslut)
hanterats på ett ändamålsenligt sätt, dock har en tillräcklig intern kontroll i ärenden
rörande covid-19-pandemin inte helt säkerställts.
Styrning och kontroll av beredningsprocessen är till viss del dokumenterad i
ärendehandboken, denna är dock inte helt implementerad. Trots att ansvars- och
arbetsfördelningen är reglerad, gör revisorerna bedömningen att dessa inte tillämpas fullt
ut.
Revisorerna bedömer att beslut under covid-19-pandemin i huvudsak har fattats av
behöriga beslutsorgan.

Revisorerna rekommenderar Region Jönköpings län att:
1. pröva hur en uppföljning av berednings- och beslutsprocessen kan
utformas inom ramarna för det systematiska förbättringsarbetet samt
2. säkerställa att ärendehandboken implementeras fullt ut

Regionrevisionen
Box 1024
551 11 Jönköping

Telefon: 010-241 00 00
E-post:
regionrevisionen@rjl.se
Hemsida: www.rjl.se

Organisationsuppgifter
Bankgiro: 5216-2849
Orgnr:
232100-0057

2022-02-28

Svar

RJLR2021/17

Regionrevisionen föreslår att regionfullmäktige ger regionstyrelsen och nämnden
för folkhälsa och sjukvård i uppdrag att senast 10 juni 2022 svara på vilka
åtgärder som kommer att vidtas till följd av granskningens resultat samt
revisorernas rekommendationer.
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