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Revisionskontoret  
Sammanfattning av granskningsrapport 
Granskning av verksamhetsstyrning i regionala utvecklingsnämnden och 
kulturnämnden  
 

              Rapporten finns tillgänglig på www.skane.se/revisionen 

Uppdrag och syfte 
Revisorerna har genomfört en granskning 
av verksamhetsstyrningen i regionala 
utvecklingsnämnden och kulturnämnden. 
Region Skånes revisionskontor har biträtt i 
granskningsarbetet. Syftet med gransk-
ningen har varit att bedöma om regionala 
utvecklingsnämndens och kulturnämndens 
styrning är ändamålsenlig vad gäller 
planering och uppföljning av verksam-
heten.  
Resultat av granskningen 
Den sammanfattande bedömningen är att 
nämndernas styrning i huvudsak är 
ändamålsenlig men att förbättrings-
områden finns, främst gällande kultur-
nämndens uppföljning.  
Vi bedömer att regionala utvecklings-
nämndens 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 gransk-
ningen 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 för-
bättringar 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 ändamåls-
enlig. Nämndens verksamhetsplan är i 
enlighet med fullmäktiges plan då 

nämndens plan innefattar Regional kultur-
plan 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 full-
mäktiges mål. Gällande kulturnämndens 
uppföljning och utvärdering bedömer vi 
denna som delvis ändamålsenlig. Kopp-
lingen till nämndens och fullmäktiges mål 
saknas vid nämndens uppföljning av 
verksamhetsstödet eftersom det då inte 
ges en redovisning av att och hur kultur-
verksamheterna har efterlevt villkoret om 
att bidra till Region Skånes kulturpolitiska 
mål. Detta gör att det saknas en redo-
visning 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.  
Utifrån granskningsresultatet anges i 
rapporten två rekommendationer riktade till 
regionala utvecklingsnämnden respektive 
kulturnämnden. 
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