Årsrapport 2021
Regionala
utvecklingsnämnden

Revisionskontoret
Årsrapporten är ett utkast och inte en offentlig handling
fram till dess att revisorskollegiet beslutar om
revisionsberättelsen 2021. Årsrapporten har
faktakontrollerats av förvaltningen.
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Revisionskontorets årsrapport
Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet
som bedrivs i nämnder och bolagsstyrelser. I 12 kap 1 § kommunallagen (2017:725) anges att
revisorernas uppgift är att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den
interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.
I Revisionskontorets årsrapport sammanfattar yrkesrevisorn det gångna årets granskning av
respektive nämnd. Syftet med rapporten är att ge de förtroendevalda revisorerna underlag för
sin lagstadgade prövning. Följande granskningsinsatser ligger till grund för upprättad
årsrapport
-

löpande genomgång av nämndens beslut och beslutsunderlag
dialog med Region Skånes revisorer, nämndens presidium och berörd förvaltning,
fördjupade granskningar och förstudier som genomförts under året
analys och bedömning av granskningsresultat i förhållande till revisionskriterier

Fördjupade granskningar rapporteras i sin helhet i enskilda rapporter. Alla publikationer finns
på Region Skånes revisorers hemsida https://www.skane.se/politik-och-demokrati/revision/.
Granskningen har utförts av Marie Paulsen, certifiera kommunal revisor. Yrkesrevisorn har
prövat sitt oberoende i enlighet med SKYREV:s rekommendation R2 och inte funnit något
hinder mot att utföra granskningen. George Smidlund, revisionsdirektör och certifierad
kommunal revisor, har kvalitetssäkrat rapporten.
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Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som utgör underlag för revisionens
analyser, slutsatser och bedömningar av granskningsresultatet. Revisionskriterier utgörs
exempelvis av lagstiftning samt mål och andra beslut av fullmäktige. Nedan anges aktuella
revisionskriterier per granskningsområde som tillämpas i denna rapport.
Intern kontroll:
- 6 kap. 6 § Kommunallag (2017:25)
- Reglemente för god hushållning och intern kontroll inklusive tillämpningsanvisningar
- Regionfullmäktiges anvisningar för intern kontroll (Verksamhetsplan och budget
2021, bilaga 8)
Verksamhet och ekonomi:
- 6 kap. Kommunallag (2017:25)
- Regionfullmäktiges mål, uppdrag och regionbidrag (Verksamhetsplan och budget
2021)
- Regionfullmäktiges uppföljning- och rapporteringsanvisningar (Verksamhetsplan och
budget 2021, bilaga 8)
- Nämndens verksamhetsplan och internbudget 2021
Räkenskaper:
- Kommunallag (2017:25) och Lag (2018:597) om kommunal bokföring och
redovisning
- God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) och
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Bedömningsskala
Nedan anges den bedömningsskala som används för att tydliggöra granskningsresultatet i
förhållande till angivna revisionskriterier. Begreppen (tillräcklig, ändamålsenlig och
tillfredställande) är hämtade från kommunallagens 12:e kapitel där det anges vad revisorerna
ska ta ställning till. Identifierade avvikelser anges i rapporten som förbättringsområden (att
åtgärda). Vid väsentliga avvikelser kan revisorerna besluta om att skicka årsrapporten till
nämnden för svar om hur åtgärder ska vidtas.
Tillräcklig intern kontroll
Ändamålsenlig verksamhet
Tillfredsställande ekonomi

Kriterierna är i allt väsentligt uppfyllda. Ingen/mindre avvikelser

Inte helt tillräcklig intern kontroll
Inte helt ändamålsenlig verksamhet
Inte helt tillfredställande ekonomi
Inte tillräcklig intern kontroll
Inte ändamålsenlig verksamhet
Inte tillfredställande ekonomi

Kriterierna inte helt uppfyllda. Avvikelser förekommer

Kriterierna inte uppfyllda. Väsentliga avvikelser

Räkenskaperna bedöms som i allt väsentligt rättvisande eller ej rättvisande.
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Sammanfattning
INTERN KONTROLL

Sammanfattningsvis bedöms regionala utvecklingsnämndens interna kontroll som
tillräcklig.
Nämnden bedriver ett systematiskt arbete med intern kontroll som lever upp till mål, beslut
och föreskrifter. Nämnden har genomfört en riskbedömning som grund för den interna
kontrollen och antagit en plan som innefattar specifika kontrollområden utifrån mål, uppdrag
och prioriteringar. Uppföljning av kontrollområden har genomförts och rapporterats i enlighet
med krav. Planerade kontrollaktiviteter har i huvudsak genomförts, dock inte alla. Åtgärder
för att hantera denna avvikelse finns beskrivna.
Nämndens interna kontroll har under året granskats i en fördjupad granskning. Genomförd
granskning visar att nämnden till övervägande del har tillsett att det finns ändamålsenliga
strukturer och processer för intern kontroll och att dessa skapar förutsättningar för att kunna
säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig men att det samtidigt finns förbättringsområden.
VERKSAMHET

Sammanfattningsvis bedöms regionala utvecklingsnämnden ha bedrivit verksamheten
på ett ändamålsenligt sätt.
Verksamheten har bedrivits i enlighet med det ansvar som nämnden har fått från fullmäktige i
reglementet och i Region Skånes verksamhetsplan och budget 2021. Nämnden har löpande
följt upp verksamheten. Genomförd fördjupad granskning visar dock på förbättringsområden
inom nämndens verksamhetsstyrning.
EKONOMI

Sammanfattningsvis bedöms nämnden ha skött verksamheten på ett utifrån ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt.
Nämndens resultat per 2021-12-31 uppgår till 0 kr och är därmed i enlighet med beslutad
budget. Nämnden bedöms ha en tillfredställande uppföljning av ekonomin.
RÄKENSKAPER

Sammanfattningsvis bedöms räkenskaperna i allt väsentlig som rättvisande.
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Nämndens ansvarsområden
Nämnden ansvarar för följande områden (urval):
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Främja hållbar ekonomisk tillväxt, näringslivsutveckling och ökad sysselsättning i
Skåne.
Regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor inom näringslivsutveckling, planering,
infrastruktur, miljö- och klimatfrågor.
Forskningsfrågor inom nämndens ansvarsområde.
Uppföljning, vidareutveckling och beredning av ärenden med anknytning till den
regionala utvecklingsstrategin, den regionala planen för transportinfrastruktur och det
regionala näringslivsprogrammet.
Intern och extern samordning av den regionala infrastrukturplanen.
Bistå kollektivtrafiknämnden i arbetet med att ta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram.
Fördelningen av statliga regionalpolitiska utvecklingsmedel, övriga tillväxtmedel samt
bidrag inom miljöområdet.
Verka för att samordna den kommunala fysiska planeringen med regional utveckling.
Regionala miljöfrågor.
Samordna strategiskt utvecklingsarbete för att främja rekreation, natur- och
landskapsvård.
Lämna organisationsbidrag inom sitt ansvarsområde.
Utveckla medborgarkontakterna genom olika former av medborgardialog.
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Granskning av nämndens interna kontroll
Nedan anges granskade delområden, bedömningar och iakttagelser för granskningsområdet
intern kontroll. Granskade delområden bedöms i förhållande till angivna revisonskriterier som
uppfyllt (ingen eller mindre avvikelse), inte helt uppfyllt (avvikelser förekommer) eller inte
uppfyllt (väsentliga avvikelser). Förbättringsområden anges vid avvikelser och avsnittet
avslutas med en sammanfattande bedömning för granskningsområdet som helhet.
Riskhantering

Uppfyllt

Nämnden har som grund för sin styrning och kontroll
genomfört en riskbedömning av verksamheten. Riskbedömningen är dokumenterad och ingår som en
integrerad del av den interna kontrollplanen 2021. Risker
har därmed analyserats som ett underlag för den interna
kontrollen.

Riskvärdering

Inte helt
uppfyllt

Intern kontrollplan 2021 har bland annat innehållit
kontroll av genomförande och uppföljning av den
regionala utvecklingsstrategin, samordning av
kommundialogen samt olika risker kopplat till externa
projekt. Av nämndens riskbedömning framgår att
kontroller prioriterats utifrån områden där det finns hög
sannolikhet att det uppstår fel och brister. En av riskerna
har dock nivå 6 i riskanalysen utan att tas med i planen.
Detta gäller risken ”Bristande uppföljning kan leda till
minskad budgetkontroll och följsamhet” kopplat till
kontrollområdet ”Följsamhet till budget och åtgärder samt
utvärdering”. Därmed saknas delvis en enhetlig
systematik som säkerställer att samtliga kontroller
prioriteras utifrån områden där det finns hög sannolikhet
att det uppstår fel och brister. Detta avviker mot
tillämpningsanvisningar till reglementet för god hushållning och intern kontroll 4 §.
Förbättringsområde:
- Säkerställ att samtliga kontroller prioriteras utifrån
områden där det finns hög risk.

Kontrallaktiviteter Uppfyllt

Nämnden har antagit en intern kontrollplan för 2021.
Planen har innefattat specifika kontrollområden som har
utgått ifrån Region Skånes verksamhetsplan och budget
2021.

Uppföljning

Uppfyllt

Uppföljning av den interna kontrollplanen har
rapporterats till nämnden i samband med:
- Delårsrapportering (september 2021)
- Årsrapportering (mars 2022)

Genomförande

Inte helt
uppfyllt

Kontrollmomenten som anges i planen har till största del
genomförts som planerat. I samband med delårsrapporteringen har 8 av 14 kontrollområden följts upp. I
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uppföljningen av den interna kontrollplanen per helår har
14 av 14 kontrollområden följts upp.
Per helår har två kontrollområden inte genomförts som
planerat: att genomföra kompetenskartläggningar och att
ta fram effektmål för samtliga av regionala utvecklingsstrategins aktiva områdesstrategier i slutet av 2021.
Förklaring till varför aktiviteterna inte har genomförts
saknas. Genomförandet avviker i delar mot beslutad
internkontrollplan och reglementet för intern kontroll.
Förbättringsområde:
- Säkerställa att samtliga kontroller genomförs i
enlighet med plan.
Åtgärder

Uppfyllt

Två kontroller har inte genomförts. Det beskrivs att
processen med att ta fram effektmålen har påbörjats och
en första workshop har hållits. Vad gäller kompetenskartläggningar står att åtgärden övervägs till kommande
år inom ramen för avdelningens kompetensutvecklingspaket. Åtgärder framgår därmed av uppföljningen.

Nämndens interna kontroll har under året granskats i en fördjupad granskning. Nedan
anges granskningens titel, bedömning samt iakttagelser och förbättringsområden.
Intern kontroll

Inte helt
uppfyllt

Regionala utvecklingsnämnden har till övervägande del
tillsett att det finns ändamålsenliga strukturer och
processer för intern kontroll. Dessa skapar förutsättningar
för att kunna säkerställa att den interna kontrollen är
tillräcklig. Samtidigt bedöms att nämnden inte har varit
involverad i att identifiera och prioritera risker i tillräcklig
utsträckning. Arbetet kan utvecklas vad gäller hur
betydelsefulla iakttagelser från parallella processer och
system ska beaktas i riskanalysen och bruttorisklistan.
Förbättringsområde:
- Öka delaktigheten hos ledamöterna i arbetet med
att identifiera och prioritera risker.
- Säkerställa att betydelsefulla iakttagelser från
parallella processer och system beaktas i riskanalysen och bruttorisklistan.

Bedömning
Nämndens interna kontroll bedöms sammanfattningsvis som tillräcklig. Bedömningen
grundar sig på nedanstående.
Nämnden bedriver ett systematiskt arbete med intern kontroll som lever upp till mål, beslut
och föreskrifter. Nämnden har genomfört en riskbedömning som grund för den interna
kontrollen och antagit en plan som innefattar specifika kontrollområden utifrån mål, uppdrag
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och prioriteringar. Uppföljning av kontrollområden har genomförts och rapporterats i
enlighet med krav. Planerade kontrollaktiviteter har i huvudsak genomförts, dock inte alla.
Åtgärder för att hantera denna avvikelse finns beskrivna. Nämndens interna kontroll har
under året granskats i en fördjupad granskning. Genomförd granskning visar att nämnden till
övervägande del har tillsett att det finns ändamålsenliga strukturer och processer för intern
kontroll och att dessa skapar förutsättningar för att kunna säkerställa att den interna
kontrollen är tillräcklig men att det samtidigt finns förbättringsområden.
Identifierade förbättringsområden:
✓
✓
✓
✓

Säkerställa att samtliga kontroller genomförs i enlighet med plan.
Säkerställ att samtliga kontroller prioriteras utifrån områden där det finns hög risk.
Öka delaktigheten hos ledamöterna i arbetet med att identifiera och prioritera risker.
Säkerställa att betydelsefulla iakttagelser från parallella processer och system beaktas
i riskanalysen och bruttorisklistan.

Granskning av nämndens verksamhet
Nedan anges granskade delområden, bedömningar och iakttagelser för granskningsområdet
verksamhet. Granskade delområden bedöms i förhållande till angivna revisonskriterier som
uppfyllt (ingen eller mindre avvikelse), inte helt uppfyllt (avvikelser förekommer) eller inte
uppfyllt (väsentliga avvikelser). Förbättringsområden anges vid avvikelser och avsnittet
avslutas med en sammanfattande bedömning för granskningsområdet som helhet.
Verksamhetsplan

Uppfyllt

Regionala utvecklingsnämnden antagit
verksamhetsplan och internbudget för 2021 i
enlighet med regionfullmäktiges krav.
Nämndens verksamhetsplan är upprättad i enlighet
med angiven inriktning i fullmäktiges
verksamhetsplan och budget. I verksamhetsplanen
anger nämnden en målbild som utgörs av fyra
prioriteringar för 2021: Ökad produktivitet, Stärkt
kompetensförsörjning, Ett sammanbundet Skåne
och Bättre hälsa för fler. Dessa prioriteringar är
beslutade av fullmäktige i Region Skånes
verksamhetsplan och budget 2021, och finns
beskrivna under avsnittet Regional utveckling i
fullmäktiges verksamhetsplan.

Uppföljning

Uppfyllt

Nämnden har följt upp verksamheten genom bland
annat:
- Fördjupade månadsrapporteringar (mars,
maj, augusti och oktober)
- Delårsrapportering (september 2021)
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Uppdrag

Uppfyllt

Årsrapportering (mars 2022)

I Region Skånes verksamhetsplan och budget för
2021 anger fullmäktige att nämnden ska ha fyra
prioriteringar för sitt arbete: öka produktiviteten,
förbättra kompetensförsörjningen i Skåne, stärka
infrastrukturen och möjliggöra en bättre hälsa för
alla. Nämnden har arbetat utifrån detta uppdrag
under året.
Särskilda uppdrag som fullmäktige ger nämnden i
verksamhetsplanen är:
- arbeta för fler lärlingsutbildningar i hela
Skåne
- göra extra satsningar för att utveckla den
redan befintliga kompetensen inom Region
Skånes egen organisation
- tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnden, hälso- och sjukvården,
kommuner, lärosäten, den idéburna sektorn
och näringslivet stödja utvecklingen av ett
framtida hållbart hälsosystem.
Uppdragen har utförts.

Åtgärder

Uppfyllt

Avvikelser uppges ha behandlats löpande inom
verksamheten. Det har inte bedömts uppkomma så
pass allvarliga avvikelser att de har behövt
rapporteras till nämnden.

Reglemente

Uppfyllt

Granskning av nämndens handlingar visar att
verksamheten har bedrivits i enlighet med det
ansvar och uppdrag som nämnden har fått från
fullmäktige i reglementet.

Måluppfyllelse RF
mål

Uppfyllt

Resultatet av nämndens verksamhet bedöms vara i
enlighet med den inriktning som anges i regionfullmäktiges övergripande mål. Nämndens resultat
i förhållande till inriktningen i respektive
fullmäktigemål beskrivs kortfattat nedan.

- Bättre liv och hälsa
för fler

Uppfyllt

Nämndens uppföljning visar att resultatet av
nämndens verksamhet är i enlighet med den
inriktning som anges i Region Skånes
verksamhetsplan och budget 2021 avseende målet.
Bland annat har nämnden gett bidrag till flera
olika insatser för att starka utbildningssektorn i
Skåne och till insatser för att främja psykisk hälsa.
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- Tillgänglighet och
kvalitet

Uppfyllt

Nämndens uppföljning visar att resultatet av
nämndens verksamhet är i enlighet med den
inriktning som anges i Region Skånes
verksamhetsplan och budget 2021 avseende målet.
Bland annat har olika insatser skett inom ramen
för kommunsamarbete (exempelvis lokalt
kriscoachingspaket och återupptagandet av
Skånskt bostadsnätverk) och för att starka digital
utveckling inom skånskt näringsliv.

- Hållbar utveckling i
hela Skåne

Uppfyllt

Nämndens uppföljning visar att resultatet av
nämndens verksamhet är i enlighet med den
inriktning som anges i Region Skånes
verksamhetsplan och budget 2021 avseende målet.
Nämnden redovisar bland annat insatser för ett
utbyggt bredband i hela Skåne och insatser inom
transport och infrastruktur.

- Attraktiv
arbetsgivare,
professionell
verksamhet

Uppfyllt

Av nämndens uppföljning per delår och helår
framgår arbetet med koppling till målet. Av
nämndens månadsrapporter framgår att
anställningsvolym och sjukfrånvaro följs upp
löpande. I Region Skånes reglemente för styrelser
och nämnder står att regionstyrelsen är
anställningsmyndighet för samtliga anställda i
Region Skåne. Regionala utvecklingsnämnden har
därmed inte något arbetsgivaransvar eller
arbetsmiljöansvar.

Nämndens mål

Uppfyllt

Nämndens mål är desamma som fullmäktiges mål
för verksamheten (prioriteringsområdena) och
nämnden har arbetat i enlighet med dessa under
året.
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Nämndens verksamhet har under året granskats i en fördjupad granskning.
Nedan anges granskningens titel, bedömning samt iakttagelser och förbättringsområden
Verksamhetsstyrning Uppfyllt
Regionala utvecklingsnämndens planering
i regionala
bedöms som ändamålsenlig då nämndens
utvecklingsnämnden
verksamhetsplan är i enlighet med fullmäktiges
och kulturnämnden
beslut och det finns en tydlig koppling till mål vid
beslut om bidrag inklusive projektbidrag.
Resultatet visar även på förbättringar gentemot
granskningen av nämndens projektstyrning
genomförd 2018. Nämndens uppföljning och
utvärdering av verksamheten bedöms som
ändamålsenlig, det vill säga i enlighet med
kommunallagen och fullmäktiges krav. Det
saknas dock fokus på avvikelser i delårsrapporten
kopplat till nämndens mål. Inom uppföljningen av
bidragen inklusive projekten har förbättringar
skett efter granskningen 2018 men det saknas en
tydlighet avseende på vilket sätt en insats bidrar
till eller har bidragit till nämndens och fullmäktiges övergripande mål.
Förbättringsområde:
- I delårsrapporten beskriva avvikelser i
relation till mål
- Beskriva på vilket sätt ett bidrag eller
projekt bidrar till eller har bidragit till
nämndens mål (prioriteringsområden)

Bedömning
Sammanfattningsvis bedöms regionala utvecklingsnämnden ha skött verksamheten på
ett ändamålsenligt sätt. Bedömningen grundar sig på nedanstående.
Verksamheten har bedrivits i enlighet med det ansvar som nämnden har fått från fullmäktige i
reglementet och i Region Skånes verksamhetsplan och budget 2021. Nämnden har löpande
följt upp verksamheten. Genomförd fördjupad granskning visar dock på förbättringsområden
inom nämndens verksamhetsstyrning.
Identifierade förbättringsområden:
✓ I delårsrapporten beskriva avvikelser i relation till mål
✓ Beskriva på vilket sätt ett bidrag eller projekt bidrar till eller har bidragit till
nämndens mål (prioriteringsområden)
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Granskning av nämndens ekonomi
Nedan anges granskade delområden, bedömningar och iakttagelser för granskningsområdet
ekonomi. Granskade delområden bedöms i förhållande till angivna revisonskriterier som
uppfyllt (ingen eller mindre avvikelse), inte helt uppfyllt (avvikelser förekommer) eller inte
uppfyllt (väsentliga avvikelser). Förbättringsområden anges vid avvikelser och avsnittet
avslutas med en sammanfattande bedömning för granskningsområdet som helhet.
Internbudget

Uppfyllt

Nämnden har antagit en internbudget i balans för 2021 och
som är i enlighet med regionfullmäktiges verksamhetsplan
och budget.

Uppföljning

Uppfyllt

Nämnden har följt upp ekonomin i samband med:
- Fördjupade månadsrapporteringar (mars, maj,
augusti och oktober)
- Delårsrapportering
- Årsrapportering

Åtgärder

Uppfyllt

Analyser och prognoser framgår av nämndens uppföljning.
Nämnden har haft ett prognostiserat nollresultat hela året.

Budgetföljsamhet

Uppfyllt

Nämndens resultat per 2021-12-31 uppgår till 0 kr och är
därmed i enlighet med beslutad budget.
Verksamhetens kostnader står totalt sett för en positiv
avvikelse mot budget om +25,6 mnkr. Den största
avvikelsen finns för lämnade bidrag (+15,8 mnkr).
Avvikelsen beror huvudsakligen på att det inte funnits
utrymme för fler beslutade bidrag med anledning av negativ
avvikelse på intäktssidan.
På intäktssidan avviker utfallet mot budget med -25,6
mnkr. Budgetavvikelsen på intäktssidan hänvisas
huvudsakligen till lägre intäkter i projekt jämfört med
budget.
Totalt har 17 redovisningsmässiga projekt avslutats under
året och den totala resultateffekten av dessa är 0,8 mnkr i
överskott.
Nämnden har inte haft några betydande ekonomiska
effekter till följd av Covid-19 under året.

Måluppfyllelse RF
mål
- en långsiktig
stark ekonomi

Uppfyllt

Resultatet av nämndens verksamhet bedöms vara i enlighet
med den inriktning som anges i regionfullmäktiges
övergripande mål, en långsiktig stark ekonomi.
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Bedömning
Sammanfattningsvis bedöms nämnden ha skött verksamheten på ett utifrån ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt. Bedömningen grundar sig på nedanstående.
Nämndens resultat per 2021-12-31 uppgår till 0 kr och är därmed i enlighet med beslutad
budget. Nämnden bedöms ha en tillfredställande uppföljning av ekonomin.

Granskning av räkenskaper
Redovisningsrevisionen har utförts av KPMG AB på uppdrag av revisorerna.

Delårsbokslut
Baserat på den utförda granskningen gör KPMG bedömningen att det inte kommit fram några
omständigheter som ger revisorerna anledning att anse att nämndens resultat- och
balansräkning inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring
och redovisning.

Årsbokslut
Baserat på den utförda granskningen gör KPMG bedömningen att det inte kommit fram några
omständigheter som ger revisorerna anledning att anse att nämndens resultat- och
balansräkning inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring
och redovisning.
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