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Regionrevisionen   

 

 

 

Regionfullmäktige 

 

För kännedom till: 

Regionstyrelsen 

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet 

Nämnden för trafik, miljö och infrastruktur 

Nämnden för folkhälsa och sjukvård 

Parlamentarisk nämnd  

Patientnämnd 

Granskning av delårsrapport 2019:2 
Regionens revisorer har, med hjälp av sakkunnigt biträde, granskat regionens 

delårsrapport 2019:2. Resultatet av granskningen framgår av bifogad 

granskningsrapport, som härmed överlämnas till regionstyrelsen.  

 

Granskningen av delårsrapporten är översiktlig och inriktad på att ge ett underlag 

för bedömningen av om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som 

regionfullmäktige beslutat om. Syftet är även att bedöma om delårsrapporten är 

upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed.  

Revisorerna lämnar även en skriftlig bedömning till regionfullmäktige avseende 

om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. 

Revisorernas bedömning 
Utifrån granskningens resultat gör revisorerna nedanstående bedömningar: 

 

Delårsrapporten är inte upprättad i enlighet med lagens krav och god 

redovisningssed i övrigt. 

 

I likhet med tidigare granskningar av delårsrapport och årsredovisning konstaterar 

revisorerna att lagkravet avseende blandmodellen för redovisning av 

pensionsavsättningarna inte uppfylls i delårsrapporten. 

 

Jämförelsetal i resultat och balansräkning för 2018 har inte räknats om enligt det 

nya regelverket. Enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 

ska ändrade redovisningsprinciper som följer av ny lagstiftning beaktas så att 

posterna för det närmast föregående räkenskapsåret räknas om för att de ska 

kunna jämföras med årets poster. 
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Finansiellt mål 

Det övergripande finansiella målet för god hushållning är att Region Jönköpings 

län över tid, 2015-2025, ska finansiera investeringar med egna medel. 

Egenfinansieringsgraden för år perioden 2015-2019 beräknas bli 92 procent. Detta 

innebär att det finansiella målet inte kommer att nås. 

 

Revisorerna bedömer att det prognosticerade resultatet inte är förenligt med det 

finansiella mål som fullmäktige fastställt. 

 

Verksamhetsmål 

Av de verksamhetsmål som redovisas i delårsrapporten uppfylls 76 procent helt 

eller delvis, vilket är något bättre än motsvarande period föregående år.  

 

Inom perspektivet medborgare kund är det främst publikmått för Smålands Musik 

och Teater som måluppfyllelse inte nås. Inom perspektivet process produktion är 

det antal resor i Länstrafiken samt vårdprevention som måluppfyllelse inte nås. 

För perspektivet ekonomi är det kostnad per resenär i serviceresor som är högre än 

målet. Vi noterar att inom perspektivet medarbetare är endast ett av fyra mätetal 

helt uppfyllt. 

 

Revisorerna konstaterar att det finns ett prognosticerat underskott i länstrafiken 

uppgående till ca 6 mnkr samt ett underskott i den kirurgiska vården uppgående 

till 49 mnkr.  

 

Revisorerna bedömer att verksamhetens prognostiserade utfall är förenligt med de 

mål som fullmäktige fastställt. 

Revisorernas rekommendationer 
Revisorerna rekommenderar Region Jönköpings län 

 

 att redovisa pensionsåtaganden i balans- och resultaträkningen enligt 

blandmodellen i enlighet med lag om kommunal bokföring och 

redovisning, 

 

 att i årsredovisningen för 2019 räkna om jämförelsetalen med anledning av 

ändrade redovisningsprinciper 
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Frågor  
Revisorerna vill ha en redogörelse över  

 

 vilka åtgärder som Region Jönköpings län avser vidta för att säkerställa att 

det finansiella målet avseende egenfinansiering av investeringar nås 

 

 vilka åtgärder som Region Jönköpings län avser vidta för att åtgärda det 

prognosticerade underskottet avseende länstrafiken 

 

 vilka åtgärder som Region Jönköpings län avser vidta för att åtgärda 

underskottet i den kirurgiska vården 

 

 

Svar  
Regionrevisionen föreslår att regionfullmäktige ger regionstyrelsen samt nämnden 

för folkhälsa och sjukvård i uppdrag att senast 14 februari 2020 svara på vilka 

åtgärder som kommer att vidtas till följd av granskningens resultat samt 

revisorernas frågor och rekommendationer.  

 

 

 

Thomas Werthén  Göte Wahlström 

Ordförande   Vice ordförande 

 

 

 


