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För kännedom till: Regionstyrelsen 

 

Granskning av regionens arbete för hållbar 
utveckling med fokus på social hållbarhet  

Granskningen av regionens hållbarhetsarbete har delats upp i två delar, detta missiv med 

tillhörande rapport avser social hållbarhet. 

 

Regionens Program för hållbar utveckling 2017–2020 sammanfattar hur Region 

Jönköpings län arbetar för att verksamheten ska bedrivas i linje med en hållbar utveckling 

utifrån sociala förhållanden, ekonomiska villkor och miljöhänsyn. Agenda 2030 och de 

globala målen för hållbar utveckling är en viktig utgångspunkt för Region Jönköpings 

läns arbete med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet 

 

Revisorerna har beslutat att genomföra en granskning utifrån en bedömning av 

väsentlighet och risk av hur Program för hållbar utveckling 2017–2020 har 

implementerats och att uppföljning sker.  

 

Syftet med granskningen är att bedöma om regionstyrelsen bedriver en ändamålsenlig 

styrning av regionens hållbarhetsarbete med fokus på social hållbarhet? 

Revisorernas bedömning och rekommendationer 
 
Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen delvis bedriver en 

ändamålsenlig styrning av regionens arbete med social hållbarhet. Revisorerna bedömer 

att styrdokumenten i hög grad ger förutsättningar för ett ändamålsenligt arbete dock finns 

en otydlighet för verksamheten hur de ska implementeras.    
 
Som en del av granskningen har enkäter skickats ut till regionstyrelsen och nämnden för 

folkhälsa och sjukvård. På grund av låg svarsfrekvens på enkäterna har slutsatser inte 

kunnat dras av dessa. 

 

 

 

 

 

Revisorerna rekommenderar Region Jönköpings län att: 

1. utveckla kvantifierbara mål för att förenkla styrning och uppföljning 

2. utvärdera om uppföljning av strategin för jämlik folkhälsa bör ingå i den 

ordinarie budgetuppföljningen där målen för hållbar utveckling följs upp 
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Svar  
Regionrevisionen föreslår att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att 

senast 2 augusti 2021 svara på vilka åtgärder som kommer att vidtas till följd av 

granskningens resultat samt revisorernas rekommendationer.  

 

 

 

 

Thomas Werthén  Göte Wahlström 

Ordförande   Vice ordförande 

 

 

 


