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1 Sammanfattning 

Revisionskontoret har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Skåne 

genomfört en granskning av verksamhetsstyrning i syfte att bedöma om regionala 

utvecklingsnämndens och kulturnämndens styrning är ändamålsenlig vad gäller planering och 

uppföljning av verksamheten. 

Den sammanfattande bedömningen är att nämndernas styrning i huvudsak är ändamålsenlig 

men att förbättringsområden finns, främst gällande kulturnämndens uppföljning. 

Vi bedömer att regionala utvecklingsnämndens planering är ändamålsenlig då nämndens 

verksamhetsplan är i enlighet med fullmäktiges 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. Vi bedömer vidare att nämndens 

uppföljning och utvärdering av verksamheten är 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.  

Gällande kulturnämnden bedömer vi att planeringen inom nämnden är ändamålsenlig. 

Nämndens verksamhetsplan är i enlighet med fullmäktiges plan då nämndens plan innefattar 

Regional kulturplan för Skåne 2021-2024 och mål från fullmäktiges verksamhetsplan. När 

nämnden fattar beslut om stöd till kulturverksamheter anges som villkor att stödmottagarna 

ska bidra till Region Skånes kulturpolitiska mål, vilket ger en tydlig koppling till nämndens 

och fullmäktiges mål. Gällande kulturnämndens uppföljning och utvärdering bedömer vi 

denna som delvis ändamålsenlig. Kopplingen till nämndens och fullmäktiges mål saknas vid 

nämndens uppföljning av verksamhetsstödet eftersom det då inte ges en redovisning av att 

och hur kulturverksamheterna har efterlevt villkoret om att bidra till Region Skånes kultur-

politiska mål. Detta gör att det saknas en redovisning av måluppfyllelse. Nämnden har i 

delårsrapporten redovisat hur den har fullgjort uppdragen från fullmäktige genom att beskriva 

aktiviteter som har genomförts inom uppdragen men beskriver inte tydligt resultat och 

effekter. 
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2 Inledning 

2.1 BAKGRUND 

Enligt kommunallagen 6 kap. 6 § ska nämnderna var och en inom sitt område se till att 

verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. 

Nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige 

har lämnat till dem enligt kommunallagen 6 kap. 5 §. 

För att efterleva dessa bestämmelser behöver nämnderna planera, följa upp och utvärdera den 

egna verksamheten utifrån fullmäktiges mål och riktlinjer. Nämnderna bestämmer hur de ska 

se till att få den information de behöver för att kunna kontrollera verksamheten. Revisorerna 

har under tidigare års grundläggande granskning av kulturnämnden och regionala utvecklings-

nämnden noterat att det inte tydligt går att utläsa och därmed göra en bedömning av 

nämndernas måluppfyllelse. Bland annat eftersom det i dessa nämnders verksamhets-

berättelser har saknats beskrivningar av måluppfyllelse kopplat till fastställda mål. En 

fördjupad granskning av projektstyrning inom regionala utvecklingsnämnden 2018 visade på 

förbättringsområden inom uppföljning och utvärdering av måluppfyllelse avseende projekten. 

Revisorerna har i Revisionsplan 2021 för Region Skåne beslutat att genomföra en fördjupad 

granskning av nämndernas verksamhetsstyrning. 

2.2 SYFTE OCH REVISIONSFRÅGOR 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionala utvecklingsnämnden och kultur-

nämndens styrning är ändamålsenlig vad gäller planering och uppföljning av verksamheten. 

Följande revisionsfrågor har besvarats: 

1. Är nämndernas verksamhetsplanering ändamålsenlig? 

2. Är nämndernas uppföljning och utvärdering ändamålsenlig? 

2.3 AVGRÄNSNING 

Granskningen har avgränsats till regionala utvecklingsnämnden och kulturnämnden och avser 

nämndernas verksamhet januari – augusti 2021 (till och med nämndernas delårsuppföljning 

per augusti). Inom ramen för granskningen kommer också revisorernas granskning av 

regionala utvecklingsnämndens projektstyrning från 2018 följas upp avseende nämndens 

beslut, uppföljning och utvärdering av projekt. I den granskningen angavs följande 

förbättringsområden:  

- Upprätta riktlinjer för urval av projekt. Det vore en fördel ur styrningssynpunkt att 

dessa dokumenteras, hålls uppdaterade och tillämpas som en del av en ändamålsenlig 

och effektiv intern kontroll. 
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- Säkerställa att kopplingen mellan projekten som antas och nämndens och fullmäktiges 

mål dokumenteras under urvalsprocessen. 

- Säkerställa att projektrapporteringen innehåller analyser och ställningstagande av 

projektens måluppfyllelse. 

- Förstärka kopplingen mellan utvärderingen av projekten och nämndens eller 

fullmäktiges mål. 

2.4 REVISIONSKRITERIER 

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens 

analyser, slutsatser och bedömningar. 

Nedanstående utgör revisionskriterier i granskningen: 

• 6 kap 5 och 6 §§ kommunallagen (2017:725) 

• Region Skånes verksamhetsplan och budget 2021 med plan för 2022–2023, beslutad i 

regionfullmäktige 2020-11-02--03 § 79 

• Regionala utvecklingsnämndens Inriktning och internbudget för verksamhetsår 2021, 

beslutad av nämnden 2020-11-20 § 88 

• Kulturnämndens verksamhetsplan för 2021, preliminärt beslutad i nämnden 2020-12-

03 § 52, det slutliga beslutet togs av nämnden den 2021-02-18 § 4 (Justering av 

internbudget 2021 – statligt bidrag) 

2.5 METOD OCH GENOMFÖRANDE 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer. Dokumentstudierna har 

avsett nämndernas beslut och tillhörande beslutsunderlag. Intervjuer har genomförts för att 

komplettera resultatet från dokumentgenomgången. Intervjuförteckning återfinns i bilaga 1.  

Granskningen har genomförts under perioden augusti 2021 till februari 2022. 

I samband med granskningen har granskningsberörda beretts tillfälle att sakgranska rapporten. 

Detta för att säkerställa att granskningen bygger på korrekta iakttagelser och fakta. 

2.6 PROJEKTORGANISATION 

Revisionskontoret har genomfört granskningen. Kontaktperson från revisorskollegiet har varit 

Ingrid Karlsson, förtroendevald revisor. Projektledare har varit Marie Paulsen, certifierad 

kommunal revisor. Projektmedarbetare har varit Josefin Johansson, yrkesrevisor och Åsa 

Nilsson, certifierad kommunal revisor. Revisionsdirektör George Smidlund, certifierad 

kommunal revisor, har ansvarat för kvalitetssäkringen. 
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3 Granskningens resultat 

3.1 NÄMNDERNAS VERKSAMHETSPLANERING 

Fullmäktige har i Region Skånes verksamhetsplan och budget 2021 angett att nämndernas 

egna verksamhetsplaner ska vara i enlighet med fullmäktiges verksamhetsplan.  

3.1.1 REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN 

Regionala utvecklingsnämnden har beslutat om en verksamhetsplan och internbudget för 

2021. I verksamhetsplanen anger nämnden en målbild och 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 verksamhets-

plan. 

Regionala utvecklingsnämnden har vidare brutit ner de fyra prioriteringsområdena i delmål. 

Exempelvis har prioriteringen Ett sammanbundet Skåne brutits ner i ett delmål: Nya statliga 

infrastruktursatsningar i Skåne. Den löpande texten med utförligare beskrivningar av 

nämndens planerade arbete inom prioriteringarna och delmålen är till stora delar direkt hämtat 

från avsnittet om regional utveckling i fullmäktiges verksamhetsplan. Dock har nämnden i sin 

verksamhetsplan bytt ut övergripande formuleringar mot ett konkret uppdrag för nämnden. 

Exempelvis har formuleringen ”Region Skåne ska jobba för att stärka Skånes själv-

försörjningsgrad” bytts ut mot ”Regionala utvecklingsnämnden ska jobba för att stärka Skånes 

självförsörjningsgrad”. 

Kopplat till verksamhetsplanen finns en internbudget med sammanställning av ekonomiska 

resurser per område. Denna beskriver vilka olika satsningar som faller in under vilka av de 

fyra prioriteringsområdena. Tidigare år fanns en verksamhetsplan inom förvaltningen som 

ytterligare bröt ner prioriteringsområdena i nämndens verksamhetsplan. Nu har 

förvaltningarnas olika enheter egna aktivitetsplaner, där verksamhetsplanen har brutits ner på 

respektive enhet och per delområde. 

Regionala utvecklingsnämndens presidium beskriver under intervju att målen från 

fullmäktiges verksamhetsplan som avser regional utveckling uppfattas som tydliga. Vidare 

beskriver presidiet att det är nämndens ansvar att bryta ner de mål som fullmäktige anger i 

verksamhetsplanen. Det beskrivs som en prioritering från mandatperiodens början att 

nämnden ska utgå från färre prioriteringsområden och färre projekt med tydligare uppföljning 

av dessa. 
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BESLUT OM ATT LÄMNA BIDRAG OCH PROJEKTMEDEL 

En viktig del i regionala utvecklingsnämndens arbete är att bevilja bidrag till verksamheter 

och projekt. Nämndens budget 2021 uppgick till 218,8 mnkr. Av dessa avsattes 200,7 mnkr, 

alltså 92% av nämndens totala budget, till bidrag. Bidrag definieras som en utbetalning till 

annan part och inkluderar såväl årligen återkommande bidrag till verksamheter som 

folkhögskolor och Stiftelsen Skånska Landskap som bidrag till mer tidsbegränsade 

projektinsatser. Under 2021 har 110 bidrag betalats ut. 

Bidrag till folkhögskolorna utgör i budgeten den enskilt största posten inom bidrag och ligger 

på 50 mnkr. Disponibla medel utgör den näst största posten inom bidragen och ligger på 15 

mnkr. Från denna post beviljas bland annat medel till projekt där beslut fattas löpande under 

året. Därefter kommer bidrag till Stiftelsen Skånska Landskap (13,5 mnkr) respektive 

Satsning fysisk aktivitet (12,45 mnkr), pengar som 2021 har gått till samverkansavtal med RF 

SISU. RF SISU Skåne hette tidigare Skåneidrotten (Riksidrottsförbundet och SISU Idrotts-

utbildarna regionalt i Skåne).  

Dessa bidrag utgör tillsammans lite under hälften av nämndens budget (90 mnkr av 218,8 

mnkr). Bidragen är efter detta i storleksordning hälften så stora som ovan nämnda.  

Bidragen har via nämndens internbudget en koppling till nämnden mål (prioriteringsorådena) 

genom att de sorterar under en av dessa fyra områden i budgeten. En genomgång av besluts-

underlagen inför beslut om att bevilja dessa bidrag visar att det finns beskrivningar i besluts-

underlagen som går att koppla till nämndens priorieringsområden.  

Disponibla medel  

Posten Disponibla medel sorterar inte under ett prioriteringsområde och det är först vid 

nämndens löpande beslut under året som en eventuell målkoppling beslutas. 

Avdelningen för regional utveckling har upprättat skriftliga rutiner för framskrivandet av 

ärenden till nämnden där det framgår att handläggaren ska beskriva ärendets koppling till 

nämndens fyra prioriteringsområden. Vidare ska handläggaren enligt de skriftliga rutinerna 

fundera på vilka effekter som kan förväntas och på vilket sätt insatsen bidrar till mål och 

förväntat läge. 

Enligt nämndens ordförande måste alla projektbidrag ha en beteckning som kopplar till en av 

nämndens prioriteringar och dessa beskrivs som vägledande inför beslut om projektbidrag. 

Regionala utvecklingsnämnden har fattat beslut om åtta bidrag/projekt under gransknings-

perioden (januari-augusti) där medel tas från posten Disponibla medel. I beslutsunderlagen för 

bidragen anges för sju av åtta att de sker inom ramen för nämndens prioritering Ökad 

produktivitet eller motsvarande formulering. I beslutsunderlaget för Initiativ för att förbättra 
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Skånes elförsörjning anges inte en sådan koppling. Istället framgår det att arbetet med att 

förbättra elförsörjningen har en rad andra kopplingar som exempelvis Skånes regionala 

utvecklingsstrategi, Regionplan för Skåne, det miljöstrategiska programmet och fokusområdet 

klimatneutralitet och klimatanpassning samt till miljökvalitetsmålet om begränsad klimat-

påverkan. 

I samtliga beslutsunderlag finns det beskrivet vilka de förväntade effekterna är samt vilka 

aktiviteter som genomförs inom områdena för att bidra till att nå målet. Exempelvis står 

följande i beslutsunderlaget till ett av projekten: ”För att accelerera innovationstakten behöver 

både akademi och näringsliv bidra och samverka i forskning och utveckling. Här kommer 

MAXESS industriarena att bidra genom att möjliggöra möten och samverkan mellan olika 

aktörer i syfte att stimulera nätverksbyggande, användning och forsknings- och innovations-

förmåga. Detta leder till ökad produktivitet”. 

3.1.2 BEDÖMNING 

Vi bedömer att verksamhetsplaneringen inom regionala utvecklingsnämnden är 

ändamålsenlig.  

Nämndens verksamhetsplan är i enlighet med fullmäktiges plan. Planen återger, och är i 

enlighet med de prioriteringsområden och uppdrag som fullmäktige har beslutat om för 

nämnden i fullmäktiges verksamhetsplan. 

I nämndens beslut om att bevilja bidrag finns det i underlagen en koppling till nämndens mål. 

Förvaltningen har upprättat skriftliga rutiner som anger att en sådan förankring ska beskrivas i 

beslutsärenden till nämnden. Granskningen visar att den skriftliga rutinen följs. Förbindelse 

mellan bidrag och prioriteringsområden finns för bidragsbeslut som tas löpande under året 

samt även för de beslut som tas via budgeten. I granskningen av projektstyrning 2018 gjordes 

bedömningen att det fanns ett behov av att upprätta riktlinjer för urval av projekten och att 

säkerställa att kopplingen till målen dokumenterades. Numera utgör nämndens verksamhets-

plan och budget sådana riktlinjer. Dokumentering sker genom att det beskrivs antingen i 

budgeten eller i underlaget som går till nämnden inför beslut. 

3.1.3 KULTURNÄMNDEN 

Kulturnämnden har beslutat om en verksamhetsplan och internbudget. Nämndens 

verksamhetsplan bygger på Regional kulturplan för Skåne 2021-2024, vilken är antagen av 

fullmäktige. Detta innebär att strukturen i nämndens verksamhetsplan följer kulturplanens 

struktur. I likhet med kulturplanen innehåller verksamhetsplanen beskrivningar av aktiviteter 

som ska ske inom utvecklingsområden (exempelvis området Delaktighet och medskapande) 

och även verksamhetsområden (exempelvis Regional biblioteksverksamhet). Några av 

kulturplanens verksamhetsområden är definierade av Region Skåne i dialog med de skånska 

kommunerna och kulturlivet. Andra definieras i den statliga förordningen om fördelning av 

vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. 
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I nämndens verksamhetsplan och internbudget framgår även fullmäktiges vision och Region 

Skånes fem gemensamma mål samt uppdrag som nämnden fått av fullmäktige. Tre nationella 

kulturpolitiska mål för kulturverksamheten samt det av fullmäktige beslutade regional-

politiska kulturmålet återges. 

Presidiet beskriver under intervju att fullmäktiges fem övergripande mål tas med i arbetet vid 

framskrivningen av nämndens verksamhetsplan. Dessa mål anses vara övergripande för all 

verksamhet. Kulturplanen är en långsiktig plan som gäller mer specifikt för kultur-

verksamheten och planen omtalas som en naturlig utgångspunkt vid planering av den egna 

verksamheten. Vid intervju med verksamhetscontroller framkommer att kulturplanen är en 

bra utgångspunkt, eftersom ansökningar om stöd inkommer till förvaltningen före 

fullmäktiges beslut om verksamhetsplan för nästkommande år. Årliga stöd till verksam-

heterna anses som långsiktiga åtaganden och det beskrivs därför som naturligt att fatta beslut 

om stöd utifrån den fyraåriga kulturplanen. 

BESLUT OM ATT LÄMNA VERKSAMHETSSTÖD 

Kulturnämnden bedriver ingen egen kulturverksamhet, utan förvaltar regionbidrag och 

statsbidrag som i huvudsak delas ut som verksamhetsstöd till kulturutövande organisationer 

och regionala bolag. 

Verksamhetsstödet beskrivs i nämndens verksamhetsplan som nämndens viktigaste 

strategiska styrmedel för att bidra till att uppfylla Region Skånes kulturpolitiska mål. Beslut 

om verksamhetsstöd fattas årligen av nämnden i samband med att nämnden fattar beslut om 

årets verksamhetsplan och internbudget. De verksamheter som beviljas stöd redovisas i 

nämndens verksamhetsplan. Nämnden lämnar verksamhetsstöd till några av Region Skånes 

egna bolag som till exempel Malmö Opera och Musikteater AB och Skånes Dansteater AB. 

Dessa utgör två stora poster i budgeten inom verksamhetsstöd och ligger på sammanlagt cirka 

77,1 mnkr. Utöver verksamhetsstöd till Region Skånes egna bolag lämnar nämnden också 

verksamhetsstöd till andra kulturverksamheter, där följande tre får högst stöd: Musik i Skåne 

(cirka 44,5 mnkr) Malmö Live Konserthus AB/Malmö Symfoniorkester (cirka 30,5 mnkr) och 

Malmö Museer (cirka 25 mnkr). Sammanlagt lämnar nämnden cirka 406,6 mnkr i 

verksamhetsstöd för 2021 till totalt 89 stödmottagare. 

Det stöd som ges till verksamheterna är inte villkorslöst. Tillhörande verksamhetsplanen finns 

bilagan Villkor för verksamhetsstöd. Några av villkoren är gemensamma för samtliga 

verksamheter som mottar stöd medan andra är specifika för respektive mottagares 

verksamhet. De gemensamma villkoren anger bland annat att verksamheterna ska bidra till 

nämndens målsättning, Region Skånes kulturpolitiska mål, som är att invånare i Skåne ska ha 

möjlighet att ta del av kulturlivet på lika villkor. Det anges även att barn och unga är en 

kulturpolitisk prioriterad målgrupp vilket innebär att alla barn och unga ska ha likvärdig 
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tillgång till bland annat kultur. Villkoren består således inte av kvantitativa målsättningar utan 

istället inriktning för verksamheterna kopplat till kulturmålen. 

De särskilda villkoren för respektive stödmottagare är en kombination av dels övergripande 

villkor som kopplar an till kulturplanens utvecklingsområden och dels specifika och mer 

konkreta mål som kopplar an till stödmottagarens egna verksamhet. Exempel på specifika 

villkor för bland annat Ystad Konstmuseum är att museet ska under 2021 ”ha ett särskilt 

ansvar för att driva och utveckla Bästa Biennalen! en konstfestival för barn, unga och andra 

nyfikna med ett regionalt, nationellt och internationellt fokus”. Ett annat exempel är 

Månteatern som under 2021 ska ”genom produktion av scenkonst bidra till ett professionellt 

utbud med hög konstnärlig kvalitet för barn och unga i Skåne samt sträva efter att nå en så 

bred och mångfacetterad publik som möjligt med Lund som bas och på turné i Skåne”. 

3.1.4 BEDÖMNING 

Vi bedömer att verksamhetsplaneringen inom kulturnämnden är ändamålsenlig.  

Nämndens verksamhetsplan är i enlighet med fullmäktiges plan då nämndens plan innefattar 

Regional kulturplan för Skåne 2021-2024 och mål från fullmäktiges verksamhetsplan. 

Kulturnämnden anger gemensamma villkor och särskilda villkor till respektive kulturverk-

samhet som ska motta stöd av nämnden. Villkoren anger vad kulturverksamheterna ska 

genomföra och uppnå. Ett av villkoren är att stödmottagarna ska bidra till nämndens och 

fullmäktiges målsättning, Region Skånes kulturpolitiska mål. Därmed finns det koppling till 

nämndens mål och en förutsättning för att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med mål 

som fullmäktige har beslutat. 

3.2 NÄMNDERNAS UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING  

Enligt fullmäktiges verksamhetsplan och budget för 2021 har nämnderna ett ansvar för att 

löpande följa upp verksamhet, resultat och ekonomi. Nämndernas uppföljning ska samman-

fattas i månads- och delårsrapporter som delges regionstyrelsen. Delårsrapport ska ha fokus 

på avvikelser och åtgärder under innevarande år.  

3.2.1 REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN 

Regionala utvecklingsnämnden har under granskad tidsperiod följt upp verksamheten genom 

månadsrapporter och delårsrapport. 

I delårsrapporten står under varje övergripande mål att texten som följer är ”exempel på 

uppnådda resultat under perioden”. Prestationer och resultat/effekter beskrivs inom 

fullmäktiges fem övergripande mål för Region Skåne och uppdragen som har getts till 

nämnden inom dessa mål i Region Skånes verksamhetsplan och budget 2021. Under intervju 

med presidiet framgår att nämndens ordförande själv har betonat att enbart faktiska resultat 

ska redovisas i delårsrapporten och inte information om pågående insatser. Målkopplingen 
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ska vara tydlig och ambitionen har varit att hålla nere textmängden genom att undvika 

beskrivande text. 

De avvikelser som beskrivs i delårsrapporten är kopplade till Covid-19-pandemin samt målen 

Attraktiv arbetsgivare och Långsiktigt stark ekonomi. Beskrivningarna anger inte avvikelser 

gentemot nämndens planerade aktiviteter eller antagna prioriteringsområden. Avvikelser 

avseende Covid-19-pandemin gäller påverkan på samhället i stort och därmed indirekt 

påverkan på nämndens verksamhet (exempelvis framgår det att vissa företag har drabbats hårt 

av pandemin, varvid nämnden har fortsatt arbetet med ”lokalt kriscoachingpaket”). 

Gällande avvikelser och åtgärder beskriver förvaltningschefen och nämndens ordförande att 

avvikelser ses som något som ska hanteras och korrigeras löpande inom verksamheten. 

Förvaltningschefen anger att ordförande får information om/när något händer och att detta 

diskuteras på veckovisa möten dem emellan. Om större avvikelser har förekommit, 

exempelvis om ett samarbete med ett kluster inte har fungerat och samarbetet har behövts 

avslutas, så har nämnden som helhet informerats om detta och åtgärder har vidtagits. 

Avvikelser som betraktas som så allvarliga att hela nämnden behöver informeras förekommer 

sällan, enligt förvaltningschefen. Under intervju med övriga företräderare för nämndens 

förvaltning bekräftas denna bild. Hantering av avvikelser beskrivs som en naturlig del av 

arbetssättet och avvikelser ses som något som hanteras dagligen och som verksamheten hittar 

lösningar på. Dock efterfrågas ett digitalt planerings- och uppföljningsverktyg på regional 

nivå, ett sammanhållet system för att följa upp nämndens mål och uppdrag samt avvikelser 

gentemot dessa.  

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING AV BIDRAG OCH PROJEKT 

I regionala utvecklingsnämndens delårsrapport sker en uppföljning av nio bidrag. 

Rapporteringen i delårsrapporten som inte rör nämndens bidrag gäller rapportering från 

arbeten inom förvaltningen med att exempelvis ta fram underlag med råd, stöd och hjälp för 

företag eller kommuner, eller projekt som utförs med hjälp av exempelvis enbart statliga 

bidrag.  

Genomgången i delårsrapporten sker inte utifrån nämndens prioriteringsområden utan 

övergripande mål och uppdrag från fullmäktige. Därmed görs inte en analys av mål-

uppfyllelse i relation till de fyra prioriteringarna. Uppföljningen innebär inte heller en 

uppföljning av monetära värden utan förvaltningen ger nämnden en löpande redogörelse av 

status och resultat från insatser inom projekten eller verksamheterna som mottar bidrag.  

I samband med nämndens behandling av delårsrapporten sker även en uppföljning av den 

interna kontrollen. Den interna kontrollplanen innehåller flera kontrollområden med 

tillhörande risker som kopplar till bidrag/projekt. Den största risken anges vara att ”Kvaliteten 

på och hanteringen av ärenden till nämnden samt externa projekt blir bristfällig eller dålig på 
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grund av otydlig rollfördelning, otillräckligt ansvarstagande av ansvariga samt bristande 

uppföljning och kontroll” (riskvärde 9). Planerad kontroll och uppföljning av risken är 

”Kommunikation av och utbildning i regelverk och rutiner för handläggare och chefer 

gällande ärendehantering och projekthantering” samt ”Tydliggörande av ansvarsfördelning 

och därav ansvarsutkrävande.” Rapportering från uppföljning sker inte per delår utan kommer 

ske per helår. Även risken ”Felaktig och otydlig redovisning av projektens nyttor” (riskvärde 

6) finns med i internkontrollplanen, och denna följs upp per delår. Återrapporteringen visar att 

”Uppföljning genomförs löpande och rutin finns för att följa upp enstaka misstag som 

upptäcks vilka återkopplas till ansvarig chef”. Riskvärdet har per delår reducerats till nivå 4. 

Risken ”Bristande uppföljning kan leda till minskad budgetkontroll och följsamhet” finns 

med i riskanalysen och har getts riskvärde 6, men denna risk har inte tagits med i intern-

kontrollplanen.  

Folkhögskolorna 

Vid sammanträdet i juni 2021 fick regionala utvecklingsnämnden ta del av folkhögskolornas 

gemensamma årsberättelse för verksamhetsåret 2020 som redovisar de skånska folkhög-

skolornas verksamhet. I årsberättelsen framgår bland annat att folkhögskolorna satsar på 

yrkesutbildning vilket är en uttalad ambition från Skånes folkhögskolor att bredda sitt utbud 

mot arbetsmarknaden. Vidare framgår kursutbud och deltagarantal för 2020 samt deltagar- 

och rektorsberättelser från de olika kurser som erbjuds. Det framgår inte av beslutsförslaget 

som går till nämnden om ersättningen till folkhögskolorna har bidragit till att nå nämndens 

mål. Däremot beskrivs det på olika sätt i folkhögskolornas årsberättelse för 2020 hur Skånes 

18 folkhögskolor bidrar till Region Skånes utveckling och kompetensförsörjning. Bland annat 

beskrivs det i årsberättelsen att ”folkhögskolorna bidrar till att utjämna utbildningsklyftor i 

samhället. För Skånes del är detta särskilt betydelsefullt då Skåne alltjämt har den lägsta 

sysselsättningsgraden i riket”. 

Verksamhetsinformation 

Protokollsgenomgång av granskad period visar att regionala utvecklingsnämndens 

uppföljning av bidragen främst sker genom förvaltningens beskrivningar av pågående och 

avslutade insatser i dokumentet som heter Verksamhetsinformation. Detta dokument 

behandlas som ett eget ärende vid varje nämndssammanträde.  

På samma sätt som i delårsrapporten innebär uppföljningen inte en uppföljning av monetära 

värden utan förvaltningen ger nämnden en löpande redogörelse av status och resultat från 

insatser inom projekten eller verksamheterna som mottar bidrag. 

Förvaltningen har upprättat en skriftlig rutin för framskrivandet av verksamhetsinformationen. 

Den skriftliga rutinen är ny sedan föregående granskning av nämndens projektstyrning. I 

dokumentet beskrivs att syftet med verksamhetsinformationen är att beskriva planerade och 
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genomförda insatser. I likhet med rutinen för framskrivandet av beslutsärenden ska det även i 

verksamhetsinformationen för varje insats anges en tydlig koppling till mål. Handläggaren ska 

ange vilket/vilka av nämndens fyra prioriteringsområden som en insats bidrar till. Hand-

läggaren ska även göra en sammanfattande beskrivning av syftet och förväntat/uppnått 

resultat av insatsen samt förtydliga på vilket sätt insatsen bidrar till det övergripande målet 

och/eller till nämndens övriga mål. 

Under granskad period har bidrag (inklusive projekt) beskrivits i verksamhetsinformationen 

totalt 60 gånger. Några bidrag följs upp flera gånger vilket gör att regionala utvecklings-

nämnden följer upp totalt 44 unika bidrag och projekt i verksamhetsinformationen. Av de nio 

bidrag som följs upp i delårsrapporten är det sju av dessa som inte följs upp i verksamhets-

informationen. Detta gör att regionala utvecklingsnämnden mellan januari-augusti följer upp 

ungefär hälften av de 100 bidragsbesluten som hade fattats av nämnden under samma period 

(beslut i budget 2021 + löpande beslut januari-augusti).  

I sin rapportering i verksamhetsinformationen har handläggarna följt rutinen när det gäller att 

beskriva syften med bidragen och projekten. Detta gäller samtliga rapporteringar förutom tre 

(av 60 rapporteringar, varav två av dessa tre rapporteringar där beskrivning av syfte saknas 

gäller samma bidrag – Förbättra Skånes elförsörjning). Förväntat eller uppnått resultat av 

insatsen framgår vid alla rapporteringar. Det framgår även för alla en koppling till vilket/vilka 

av nämndens mål (prioriteringsområdena) som projektet kopplar till. Detta sker genom att 

handläggaren bockar av i en lista över de fyra målen, vilka anges för varje beskriven insats i 

verksamhetsinformationen. 

Även om det framgår vilket eller vilka av målen som bidraget kopplar till, är det inte 

förtydligat på vilket sätt insatsen bidrar till det övergripande målet och/eller till nämndens 

övriga mål, vilket ska anges enligt förvaltningens rutin. Det framgår på ett indirekt sätt, 

exempelvis kan läsaren tolka sig fram till att ett bidrag till en insats som heter Läkemedel i 

vattenmiljö kan bidra till det övergripande målet Bättre hälsa för fler, men detta framgår inte 

uttryckligen i beskrivningen. Tolkningen försvåras av att flera av projekten och bidragen 

anges koppla till flera av målen. Exempelvis anges för projektet Miljöbron Skåne – Rapport 

2020 att detta kopplar till tre av fyra av nämndens prioriteringsområden (Ökad produktivitet, 

Stärkt kompetensförsörjning och Bättre hälsa för fler, men inte målet Ett sammanbundet 

Skåne).  

I övrigt har inga projekt eller övriga bidragsmottagare med bidrag från regionala utvecklings-

nämnden följts upp eller utvärderats som ett enskilt ärende vid ett nämndssammanträde under 

granskningsperioden. 

Under intervju med nämndens presidium beskriver presidiet att de har arbetat för att 

strukturera upp arbetet med projekten, men att det fortfarande finns en bit att gå när det gäller 

att tydliggöra innehåll och nytta för samtliga projekt samt vad gäller hur projekten ska följas 
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upp och utvärderas. Utvärdering av projekten beskrivs ske på en övergripande nivå och det 

beskrivs ibland vara svårt att kunna mäta arbetet och för vissa projekt att synliggöra den 

konkreta nyttan eller resultatet. Uppföljning och utvärdering av projekten ses som ett 

förbättringsområde som nämnden arbetar aktivt med. 

3.2.2 BEDÖMNING 

Vi bedömer att regionala utvecklingsnämndens uppföljning är ändamålsenlig.  

Nämnden har redovisat i delårsrapporten hur den har fullgjort uppdragen från fullmäktige, 

och efterlevt fullmäktiges krav på delårsrapporten. Resultat/effekter redovisas och det finns 

ett fokus på avvikelser. Dock kunde avvikelser ha fått ett större fokus och i högre grad hamnat 

på verksamhetens relation till mål och uppdrag från nämnden. Detta för att efterleva 

fullmäktiges krav om fokus på avvikelser och för att säkerställa en tydligare uppföljning 

utifrån egna och/eller fullmäktiges mål och uppdrag. 

Vad gäller nämndens uppföljning och utvärdering av projekt och övriga bidrag bedömer vi att 

denna är ändamålsenlig. Nämnden får löpande uppdateringar från förvaltningen om resultat 

inom projekt och verksamheter som mottar bidrag och har under granskningsperioden fått 

denna information om ungefär hälften av insatserna. Det saknas dock en tydlighet avseende 

på vilket sätt en insats bidrar eller har bidragit till det övergripande målet och/eller till 

nämndens övriga mål, vilket ska anges i verksamhetsinformationen enligt förvaltningens 

rutiner. I föregående granskning av nämndens projektstyrning gjordes bedömningen att 

nämnden behövde säkerställa att projektrapporteringen innehåller analyser och ställnings-

tagande av projektens måluppfyllelse samt att förstärka kopplingen mellan utvärderingen av 

projekten och nämndens och fullmäktiges mål. Projekten har i dag en uttrycklig koppling till 

nämndens och fullmäktiges mål (prioriteringsområdena), vilken framgår i rapporteringen. 

Analysen kan dock förstärkas genom att beskriva på vilket sätt en insats bidrar till eller har 

bidragit till det angivna prioriteringsområdet.  

3.2.3 KULTURNÄMNDEN 

Kulturnämnden har under granskad tidsperiod följt upp verksamheten genom månads-

rapporter och delårsrapport. Utöver dessa uppföljningar får nämnden en muntlig dragning från 

förvaltningen vid varje nämndssammanträde under punkten verksamhetsinformation.Vid 

intervju med kulturnämndens presidium framgår det att nämnden under denna punkt på 

dagordningen får information från förvaltingen om uppföljningen som sker av verksamheter 

som mottar verksamhetsstöd.  

I nämndens delårsrapport står det att ”delårsrapporten fokuserar på de områden som nämnden 

enligt anvisningar ålagts att redogöra för”. Delårsrapporteringen utgår inte från nämndens 

egen verksamhetsplan eller Regional kulturplan för Skåne 2021, utan från fullmäktiges fem 

övergripande mål för Region Skåne och uppdragen som har getts till nämnden inom dessa mål 

i Region Skånes verksamhetsplan och budget 2021. I delårsrapporten beskrivs ett flertal 
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exempel på insatser under fullmäktigemålen. Det framgår dock inte av nämndens 

delårsrapport att insatserna är exempel på uppnådda resultat/effekter under perioden.  

Exempelvis har fullmäktige under målet Bättre liv och hälsa för fler gett nämnden i uppdrag 

att ”samarbeta med de skånska kommunerna för att ge alla invånare möjlighet till att ta del av 

ett rikt konst- och kulturliv”. I nämndens delårsrapport beskrivs att detta har skett genom att 

nämnden bland annat har bjudit in till två tillfällen för kulturpolitiska överläggningar där 

representanter från 24 av Skånes kommuner deltog.  

Under intervju med verksamhetscontroller beskrivs det som utmanande att redogöra för 

måluppfyllelse och konkreta resultat per delår och år eftersom målen är långsiktiga, och till 

viss del uppfattas som områden som verksamheterna ska utvecklas inom snarare än uppnå. 

Denna bild bekräftas även under intervju med presidiet. Många insatser pågår under lång tid 

och relaterar till mål som inte har någon tydlig början och slut. Att beskriva antalet deltagande 

vid exempelvis seminarier beskrivs som ett försök att vara så konkret som möjligt och närma 

sig en resultatbeskrivning.  

Fullmäktige har beslutat att delårsrapporten ska ha fokus på avvikelser och åtgärder under 

innevarande år. De avvikelser som beskrivs i kulturnämndens delårsrapport är främst 

kopplade till Covid-19-pandemin samt målen Attraktiv arbetsgivare och Långsiktigt stark 

ekonomi. I delårsrapporten beskrivs det inte konkret om det har skett avvikelser gentemot 

nämndens mål och uppdrag. De avvikelser som framgår gäller främst hur kultur-

verksamheterna (stödmottagarna) har påverkats av Covid-19-pandemin. 

Vid intervju med nämndens presidium beskrivs det att mindre avvikelser kan förekomma i 

kulturverksamheterna som mottar stöd av nämnden men att dessa hanteras löpande av 

handläggare som har fortlöpande kontakt med kulturverksamheterna. Ett exempel på 

avvikelse kan vara att en verksamhet inte har följt verksamhetens stadgar men detta är inte 

något som tas med i nämndens delårsrapport enligt presidiet, då verksamhet har bedrivits och 

bedrivits utifrån uppsatta mål. Exempel på en stor avvikelse som eventuellt skulle tas med i 

nämndens delårsrapport är att en verksamhet inte bedrivit någon verksamhet alls, men detta 

har inte förekommit, enligt presidiet. 

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING AV VERKSAMHETSSTÖD 

I bilagan Villkor för verksamhetsstöd som hör till kulturnämndens verksamhetsplan för 2021 

anges det att de kulturverksamheter som mottar verksamhetsstöd 2021 ska senast i mars 2022 

inkomma med en redovisning av årets verksamhet utifrån de villkor som anges i bilagan. 

Villkoren som verksamheterna ska redovisa årets verksamhet utifrån är både de gemensamma 

villkoren och de särskilda villkoren riktade till varje enskild stödmottagare.  
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För att granska den uppföljning som sker inom nämnden har vi granskat nämndens 

uppföljning av kulturverksamheternas redovisningar av föregående år. I samband med att 

nämnden antog delårsrapporten bifogades en uppföljning av verksamhetsbidragen för 2020 

(som från och med 2021 benämns verksamhetsstöd). I uppföljningen framgår det 

beskrivningar av hur kulturverksamheterna (stödmottagarna) bedrivit respektive verksamhet 

det gångna året. Redovisningen sker utifrån de särskilda villkoren som angavs i nämndens 

verksamhetsplan för 2020. Exempelvis angavs det som särskilt villkor för Månteatern att 

verksamheten skulle sträva efter att nå en så bred och mångfacetterad publik som möjligt med 

Lund som bas och på turné i Skåne samt genom produktion bidra till ett professionellt utbud 

med hög konstnärlig kvalitet för barn och unga i hela Skåne. Månteatern redogör för att ha 

haft två premiärer och fyra spelade produktioner för barn och unga mellan 6 – 18 år på 

hemmascen och delvis på turné. 

I uppföljningen saknas det redovisningar av att eller hur verksamheterna har efterlevt de 

gemensamma villkoren. Det är de gemensamma villkoren som utgör den direkta kopplingen 

till nämndens och fullmäktiges mål, det vill säga Region Skånes kulturpolitiska mål. Därmed 

saknas beskrivningar som visar att kulturverksamheterna bidragit till att nå nämndens 

övergripande mål utifrån de insatser som verksamheterna genomfört. Enligt enhetschef vid 

kulturförvaltningen är redovisningen som presenteras för nämnden en sammanställning av 

den uppföljning som sker inom förvaltningen av de gemensamma villkoren tillsammans med 

de särskilda villkoren. 

En protokollsgenomgång av granskad period visar att det inte förekommit några ytterligare 

ärenden som kopplar till nämndens uppföljning av verksamhetsstöd utöver det som nämns 

ovan. 

3.2.4 BEDÖMNING 

Vi bedömer att kulturnämndens uppföljning av verksamheten delvis är ändamålsenlig.  

Nämnden har redovisat i delårsrapporten hur den har fullgjort uppdragen från fullmäktige 

genom att beskriva aktiviteter som har genomförts inom uppdragen. Dock beskrivs inte 

resultat och effekter, vilket är ett krav som fullmäktige ställer på delårsrapporten. Avvikelser 

beskrivs, men avvikelserapporteringen kunde fått mer utrymme i delårsrapporten för att 

efterleva fullmäktiges krav om att delårsrapporten ska ha fokus på avvikelser och tillhörande 

åtgärder.  

Nämnden följer upp verksamhetsstödet i en årlig uppföljning där beskrivningar av kultur-

verksamheternas insatser under det gångna året återges. Det saknas dock en redovisning av att 

och hur kulturverksamheterna efterlevt de gemensamma villkoren, vilket i sin tur gör att det 

saknas redovisning av efterlevelse av nämndens och fullmäktiges mål. Detta försvagar 

nämndens möjlighet att redovisa till fullmäktige hur nämnden har fullgjort sådana uppdrag 

som fullmäktige har lämnat till dem.  



 

 

17 
 

 

4 Sammanfattande bedömning 

Den sammanfattande bedömningen är att nämndernas styrning i huvudsak är ändamålsenlig 

men att förbättringsområden finns, främst gällande kulturnämndens uppföljning. 

Vi bedömer att regionala utvecklingsnämndens planering är ändamålsenlig då nämndens 

verksamhetsplan är i enlighet med fullmäktiges 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. Vi bedömer vidare att nämndens 

uppföljning och utvärdering av verksamheten är 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.  

Gällande kulturnämnden bedömer vi att planeringen inom nämnden är ändamålsenlig. 

Nämndens verksamhetsplan är i enlighet med fullmäktiges plan då nämndens plan innefattar 

Regional kulturplan för Skåne 2021-2024 och mål från fullmäktiges verksamhetsplan. När 

nämnden fattar beslut om stöd till kulturverksamheter anges som villkor att stödmottagarna 

ska bidra till Region Skånes kulturpolitiska mål, vilket ger en tydlig koppling till nämndens 

och fullmäktiges mål. Gällande kulturnämndens uppföljning och utvärdering bedömer vi 

denna som delvis ändamålsenlig. Kopplingen till nämndens och fullmäktiges mål saknas vid 

nämndens uppföljning av verksamhetsstödet eftersom det då inte ges en redovisning av att 

och hur kulturverksamheterna har efterlevt villkoret om att bidra till Region Skånes 

kulturpolitiska mål. Detta gör att det saknas en redovisning av måluppfyllelse. Nämnden har i 

delårsrapporten redovisat hur den har fullgjort uppdragen från fullmäktige genom att beskriva 

aktiviteter som har genomförts inom uppdragen men beskriver inte tydligt resultat och 

effekter. 
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5 Rekommendationer 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi regionala utvecklingsnämnden att: 

• 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) 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kulturnämnden att: 

• I delårsrapporten beskriva avvikelser, resultat och effekter i relation till nämndens mål 

• I uppföljningen av verksamhetsstödet redovisa om och hur kulturverksamheterna 

efterlever villkoret om att bidra till nämndens och fullmäktiges mål 
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