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Regionfullmäktige 
 
För kännedom till:  
Regionstyrelsen 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 
Nämnden för folkhälsa och sjukvård 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 
 

Granskning av regionens hållbarhetsarbete utifrån 
Agenda 2030 

Under 2020 antog regionfullmäktige ett program för hållbar utveckling som gäller den 
egna verksamheten under perioden 2021–2025. Hållbarhetsprogrammet för 2021–2025 
sammanfattar hur Region Jönköpings län arbetar för att bidra till Agenda 2030 och de 
globala målen för hållbar utveckling. I programmet konkretiseras arbetet med att överföra 
politiska beslut till handling utifrån Region Jönköpings läns överordnade styrdokument 
Budget och verksamhetsplan med flerårsplan. 
 
Regionens revisorer har utifrån genomförd riskanalys valt att genomföra en granskning av 
regionens hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030.  
 
Granskningen syftar till att bedöma om regionstyrelsen och berörda nämnder har en 
ändamålsenlig styrning och uppföljning som ger förutsättningar för att bedriva ett 
effektivt hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030. 

Revisorernas bedömning och rekommendationer 
Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen och berörda nämnder 
delvis har en ändamålsenlig styrning och uppföljning som ger förutsättningar för att 
bedriva ett effektivt hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisorerna rekommenderar Region Jönköpings län att: 

1. förtydliga var ansvaret för uppföljning av hållbarhetsmålen ligger 
2. formulera målsättningar i hållbarhetsprogrammet som är 

tidsbestämda, mätbara samt synliggöra kön i mål som rör individer. 
3. utveckla hållbarhetsredovisningen för att göra den mer lättillgänglig 

och tydlig 
4. säkerställa att samtliga hållbarhetsdimensioner beaktas av nämnder 

och regionstyrelsen 
5. tydliggöra vilka avsatta medel som finns för genomförandet av 

hållbarhetsprogrammet 
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Svar  
Regionrevisionen föreslår att regionfullmäktige ger regionstyrelsen, nämnden för 
arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet, nämnden för folkhälsa och sjukvård 
samt nämnden för trafik infrastruktur och miljö i uppdrag att senast 23 februari 
2023 svara på vilka åtgärder som kommer att vidtas till följd av granskningens 
resultat samt revisorernas rekommendationer.  
 
 
 
 
Thomas Werthén  Göte Wahlström 
Ordförande   Vice ordförande 
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