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Regionrevisionen    Regionfullmäktige 
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Nämnden för folkhälsa och 
sjukvård 

 

Granskning av budget- och planeringsprocessen 
Budget- och planeringsprocessen i Region Jönköping har utvecklats och förändrats senaste 
åren sedan organisationen med nämnder infördes. Anpassningen till organisationen har skett 
stegvis och tidigarelagts i nämnderna. 

Ett primärt syfte med budget- och planeringsprocessen är att skapa en tydlighet beträffande de 
ekonomiska och verksamhetsmässiga villkoren samt att förutsäga resultatet. En 
grundförutsättning för att styrningen ska bli effektiv är att budgetramar kopplas samman med 
mål, uppdrag och förväntade prestationer 

Fullmäktige ska i enlighet med kommunallagen (KL) 11 kap. 1 § besluta om bl.a. budget samt 
mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 

Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: 

Bedriver regionstyrelsen och berörda nämnder en tillräcklig styrning och kontroll för att 
säkerställa en ändamålsenlig och effektiv budgetprocess? 

Rapporten i sin helhet är bifogad detta missiv. 

Revisorernas bedömning och rekommendationer 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionens budgetprocess i allt väsentligt är 
ändamålsenlig och effektiv. 

Underskott i den kirurgiska vården har funnits flertalet år och uppstår tidigt under året. 
Revisorerna bedömer att detta tyder på att budgeten inte är tillräckligt styrande inom samtliga 
verksamhetsområden. 

Revisorerna noterar att finansiering avseende tågdepån hanterats utanför målet om 
egenfinansiering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisorerna rekommenderar Region Jönköpings län att: 

1. tidigarelägga regionstyrelsens beslut av budget till juni för att ge nämnderna mer tid 
för budgetarbete 

2. samtliga nämnder redogör för ekonomiska konsekvenser samt vilka åtgärder som 
behöver vidtas för en ekonomi i balans 

3. månadsuppföljningar hanteras som beslutsärenden i nämnder och styrelse 
4. säkerställa att nämnder och styrelse med underskott vidtar åtgärder för en ekonomi 

i balans 
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Svar  

Regionrevisionen föreslår att regionfullmäktige ger regionstyrelsen samt nämnden för 
folkhälsa och sjukvård i uppdrag att senast 30 april 2020 svara på vilka åtgärder som kommer 
att vidtas till följd av granskningens resultat och revisorernas rekommendationer. 

 

 

Thomas Werthén   Göte Wahlström 
Ordförande   Vice ordförande 
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