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Regionala utvecklingsnamnden 

Kulturplanen och kulturstodens styrning och kontroll 

Vi har i egenskap av fortroendevalda revisorer i Region Norrbotten genomfort en 

granskning av kulturplanen och kulturstodens styrning och kontroll. Syftet med 

granskningen har varit att granska och prova om regionala utvecklingsnamnden sakerstallt 

ett andamalsenligt arbete med kulturplanen avseende tillampning och verkstallande samt 

om namnden sakerstaller en tillracklig intern kontroll avseende hantering, uppfoljning och 

rapportering av kulturplanen och kulturstoden. Vi har i var granskning bitratts av 

sakkunniga fran PwC. 

Var samlade revisionella bedomning ar att: 

111 Regionala utvecklingsnamnden inte helt sakerstallt ett andamalsenligt arbete med 

kulturplanen avseende tillampning och verkstallande. 
• Regionala utvecklingsnamnden inte helt sakerstallt en tillracklig intern kontroll

avseende hantering, uppfoljning och rapportering avseende kulturplanen.
111 Regionala utvecklingsnamnden interna kontroll ej ar tillracklig vad galler

hantering, uppfoljning och rapportering av kulturstoden.

De granskningsiakttagelser och resultat som ligger till grund for var bedomning redovisas i 

bifogad revisionsrapport. 

For att utveckla granskningsomradet lamnas foljande rekommendationer till regionala 

utvecklingsnamnden: 

• Sakersta.11 dokumenterade processer och rutiner for arbetet med kulturplanen i syfte

att minska risken for personberoende och aka sparbarheten.
111 Sakersta.11 dokumenterade rutiner for den samlade processen fran ansokan av

kulturstod till slutredovisning och uppfoljande kontroller.

• Sakersta.11 tillracklig omfattning av kontroller och att utforda kontroller, gjorda

bedomningar och vidtagna atgarder i handlaggningen av kulturstod dokumenteras

systema tis kt.

• Sakerstall att beslut om kulturplan framover fattas av korrekt politiskt organ

• Sakersta.11 att beslut om Snabba ryck fattas i enlighet med delegationsordning och att

delegationsbeslut dokumenteras.

111 Sakersta.11 att tillrackliga resurser avsatts for alla moment vid hantering av

kulturstod fran ansokan till slutredovisning inklusive kontroller.

• Sakersta.11 att det finns en tillracklig intern kontroll i den verksamhet som bedrivs,

utifran namndens ansvar (enligt Kommunallagen 6 kap 6 §) att tillse att den interna

kontrollen ar tillracklig.
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