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Regionala utvecklingsnämnden  
 
 

 
 
  

Granskning av Regionala utvecklingsnämndens uppdrag avseende närings- och 
arbetslivets utveckling inkl. uppföljning.  

 

Region Värmlands revisorer ansvarar för att genomföra årlig granskning av regionens samtliga 

verksamheter. Utifrån detta uppdrag och ansvar har revisorerna utarbetat dokumentet ”Gransk-

ningsstrategi” i vilket de beskrivit de områden som revisorerna främst ska fokusera på under in-

nevarande mandatperiod. Baserad på granskningsstrategin gör revisorerna en årlig riskbedöm-

ning och revisionsplan. I ”Revisionsplan 2022” har revisorerna aktualiserat en granskning av 

Regionala utvecklingsnämndens uppdrag avseende närings- och arbetslivets utveckling inkl. 

uppföljning. 

Regionens revisorer genomförde 2019 en granskning avseende regional utveckling och 2020 

en granskning avseende hantering av statliga medel för regionalt tillväxtarbete. I rapporterna 

bedömde konsulterna att nämnden delvis hade en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kon-

troll avseende den regionala utvecklingen inom regionen på en övergripande nivå respektive 

avseende hanteringen av statliga medel. 

Den nu aktuella uppföljande granskningen har genomförts av PwC AB på uppdrag av regionens 

förtroendevalda revisorer. Det övergripande syftet med granskningen var att granska om Reg-

ionala utvecklingsnämnden har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll avseende 

sitt uppdrag att ansvara, utifrån ett regionalt tillväxtperspektiv, för frågor som rör närings- och 

arbetslivets utveckling. I granskningen har även ingått en uppföljning av de iakttagelser och       

rekommendationer som framfördes i de granskningar som genomfördes år 2019 och 2020. 

 

I rapporten redovisar konsulterna bland annat följande sammanfattande iakttagelser: 

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att Regionala 
utvecklingsnämnden inte helt säkerställt en ändamålsenlig styrning, uppföljning och 
kontroll avseende sitt uppdrag att ansvara, utifrån ett regionalt tillväxtperspektiv, för 
frågor som rör närings- och arbetslivets utveckling. Nedan ses bedömning för varje 
revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se respektive revisionsfråga i rapporten. 

 
Konsultens bedömning: 
 
Nämnden har fastställt styrdokument avseende sitt uppdrag att ansvara för frågor som rör nä-
rings- och arbetslivets utveckling. 
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Nämnden har delvis tillsett att det finns en tydlig process för arbetet med de här aktuella frå-
gorna. 
 
Arbetet med närings- och arbetslivets utveckling sker delvis i enlighet med fastställda styrdoku-
ment och på ett i övrigt ändamålsenligt sätt. 
 
Nämnden har på ett tillräckligt sätt säkerställt att arbetet med närings- och arbetslivets utveckl-
ing sker i enlighet med nämndens uppdrag och på ett ändamålsenligt sätt. 
 
Nämnden har vidtagit åtgärder med anledning av de brister och de förbättringsförslag som fram-
fördes i granskningarna 2019 och 2020.  

 

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderas Regionala utvecklingsnämnden tillse 

att: 

- slutföra påbörjat och planerat arbete för att fastställa de insats- och handlingsplaner 
som kan konkretisera Värmlandsstrategin. 
 
- bibehålla den struktur som skapats i nämndplan och verksamhetsplan vad gäller 
koppling mellan insatser och styrdokument. 
 
- fortsätta utveckla formerna för uppföljning och utvärdering av det regionala utvecklingsarbetet 
utifrån Värmlandsstrategin. 
 
- vidmakthålla inriktningen att i ökad grad dokumentera arbetsprocesser och flöden i 
syfte att minska sårbarhet 
 
 
Revisorerna översänder härmed rapporten och emotser Regionala utvecklingsnämndens svar 
med redogörelse för vilka åtgärder nämnden avser att vidta, senast den 25 april 2023. 

 

 

Ingela Wretling  Kristina Bengtsson Nilsson 
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