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 Regionala utvecklingsnämnden 
  

Granskning år 2020 av regionala utvecklingsnämnden 
År 2020 präglades av pandemin och regionen ställde om verksamheten för att hantera effek-
terna av pandemin. För regionala utvecklingsnämnden handlade det bland annat om att fånga 
upp konsekvenser som pandemin innebar för företag och kulturutövare i länet.  

Nämnden redovisade ett ekonomiskt underskott med -23 miljoner kronor. Redovisningen av re-
sultaten för verksamhetsmålen är inte utformad på ett sådant sätt att det går att bedöma om 
resultaten var förenliga med fullmäktiges mål. Positivt var att nämnden i hög grad hade beslutat 
om grundläggande styrdokument och vidtog åtgärder utifrån rekommendationerna i 2019 års 
granskning. Vi bedömer dock att nämndens styrning och kontroll behöver utvecklas. Exempelvis 
kontrollen över betalkort. Nämnden behöver också besluta om mätbara mål och utveckla ären-
deberedningen.   

Vid revisorernas överläggning den 19 april 2021 beslöt revisorerna enhälligt att ställa sig bakom 
slutsatser i detta missiv. Missiv och underliggande rapport (Gr 7/2020) lämnar revisorerna för 
yttrande till regionala utvecklingsnämnden. I en bilaga till detta missiv lämnar vi rekommendat-
ioner till nämnden. Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till 
revisionskontoret senast den 12 oktober 2021. 

 
 

 
För regionens revisorer via digital signering 
 
 
 
 
Edward Riedl   Bert Öhlund 
Ordförande   Vice ordförande 

 

 

Bilaga 
Revisorernas rekommendationer

Comfact Signature Referensnummer: 1076365



  Bilaga 
 

 

Revisorernas rekommendationer 

• Besluta om mätbara verksamhetsmål och utveckla uppföljningen av målen. 

• Fortsätt utveckla kvaliteten i nämndens internkontrollarbete.  

• Säkerställ att nämnden har tillräcklig kontroll över betalkort.  

Instruktioner för yttrande 
Nedan bifogas ett formulär som ska användas då nämnden svarar på revisorernas rekommendat-
ioner. Syftet med formuläret är att underlätta kommunikationen. Tanken är att det ska vara enkelt 
för revisorerna att utläsa vilka åtgärder nämnden vidtagit eller planerar att vidta. 

Tänk på detta när ni svarar: 

• Svaret ska innehålla uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas utifrån 
revisorernas rekommendationer. 

• Det ska finnas en tydlig koppling mellan de rekommendationer som revisorerna lämnat och 
de åtgärder som beskrivs i svaret. 

• Svaret bör så långt det är möjligt innehålla tidsangivelser för när åtgärderna genomförs. 

• Svaret bör så långt det är möjligt innehålla beskrivningar hur åtgärderna genomförs. 

• Svaret bör så långt det är möjligt beskriva vilken eller vilka funktioner inom förvaltningen 
som fått i uppdrag att arbeta med åtgärderna. 

• Om nämnden inte tänker vidta några åtgärder, motivera varför. 

• Om nämnden inte kan svara på utsatt tid, kontakta undertecknad. 

 

Vid frågor kontakta 

 

Malin Hedlund 
Revisionskontoret 
090-785 73 70 
malin.k.hedlund@regionvasterbotten.se 
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Svarsformulär 

Besluta om mätbara verksamhetsmål och utveckla uppföljningen av målen. 

Regionala utvecklingsnämnden vidtar följande åtgärder: 
 
 
 
 
 

Fortsätt utveckla kvaliteten i nämndens internkontrollarbete. 

Regionala utvecklingsnämnden vidtar följande åtgärder: 
 
 
 
 
 

Säkerställ att nämnden har tillräcklig kontroll över betalkort. 

Regionala utvecklingsnämnden vidtar följande åtgärder: 
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