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Svar på  Revisionsrapport - Uppföljning av granskning 
gällande styrning av regionala utvecklingsprojekt samt 
Samordning av det regionala utvecklingsarbetet 

Revisorerna i Gävleborg gav 2016 PwC i uppdrag att granska styrningen av 

regionala utvecklingsprojekt samt samordningen av det regionala 

utvecklingsarbetet. En uppföljning av denna granskning genomfördes under 

hösten 2018 och lämnades till Regionfullmäktige i februari 2019. Fokus för 

granskningen har varit vilka åtgärder som regionstyrelsen vidtagit med anledning 

av de brister som konstaterades i den tidigare genomförda granskningen.  

 

Utifrån uppföljningen lämnar revisorerna följande rekommendationer till 

regionstyrelsen: 

- Säkerställ att det tydliggörs roller och ansvar i den nya organisationen vad 

gäller olika funktioners involvering i det regionala utvecklingsarbete som 

regionen bedriver. 

- Fatta formellt beslut att rutin och processbeskrivning avseende beredning 

av regionala utvecklingsprojekt gäller, samt säkerställ följsamhet till den. 

- Implementera den handlingsplan för uppföljning och utvärdering som är 

beslutad, i full utsträckning. 

- Fortsätt utvecklingsarbetet med att finna former för en ändamålsenlig 

uppföljning och utvärdering av det regionala utvecklingsarbetet. 

- Fortsätta utvecklingsarbetet avseende regionala utvecklingsprojekt för att 

säkerställa att projekten enskilt och sammantaget ger det bidrag till den 

regionala utvecklingen som medlen är avsedda för. 

Kommentarer 
Regionstyrelsen lämnar följande kommentarer till revisionsrapporterna. 

 

Den 1 januari 2019 skedde en organisationsförändring som innebar inrättandet av 

en ny Regional utvecklingsförvaltning under ledning av en Regional 

utvecklingsdirektör. Pågående organisationsutveckling kommer att tydliggöra 

roller och ansvar i den nya organisationen.  

Med anledning av ovan nämnda organisationsförändring kommer även processer 

och rutiner att ses över och vid behov justeras. 

En struktur för uppföljning och utvärdering av det regionala utvecklingsarbetet är 

beslutat av Regionstyrelsen (2016-11-02, §326). Beslutet har verkställts i 

organisationen genom ett antal aktiviteter. Aktiviteterna omfattar uppföljning och 

utvärdering av regional utveckling och regionalt utvecklingsarbete på 

övergripande nivå. Därtill finns fler insatser för uppföljning och lärande kopplat 

till regionala utvecklingsprojekt och företagsstöd. Berättandet ska användas som 

metod i kommunikation och lärande. Allt uppföljningsarbete ska vara 

hållbarhetsintegrerat. Som stöd för genomförandet har en handlingsplan tagits 
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fram och beslutats av Regiondirektören. Planen beskriver aktiviteter, ansvar och 

roller samt kommunikation. 

Arbetet med uppföljning, utvärdering och lärande behöver kontinuerligt utvecklas. 

I samband med antagandet av en ny regional utvecklingsstrategi under 2020 finns 

behov av en utvecklad plan för uppföljning, utvärdering och lärande som följer 

intentionerna i den nya regionala utvecklingsstrategin. Inom förvaltningen för 

Regional utveckling pågår ett arbete med att ta fram en sådan plan, som stöd för 

verkställandet av den nya regionala utvecklingsstrategin.  

Den finansieringsstrategi 2018-2020 som är beslutad av regionstyrelsen (2018-04-

25, §129) ska utvärderas. En ny plan för finansiering ska tas fram, som kopplas 

till målen i den nya regionala utvecklingsstrategin. Finansieringsplanen och 

planen för uppföljning, utvärdering och lärande ska tillsammans säkerställa att 

projekten bidrar till måluppfyllelse i den regionala utvecklingsstrategin och 

därmed till regional utveckling. 
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