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Förvaltningsnamn  

 

Regionrevisionen  

 

 

Regionfullmäktige  

För beaktande: Regionstyrelsen 

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet 

Granskning av processen för bidragsutbetalning 
inom nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet ansvarar för att främja 

hållbar ekonomisk tillväxt, näringslivsutveckling, komptensförsörjning, 

kulturverksamhet och ökad sysselsättning i Region Jönköpings län. Inom 

verksamhetsområdena har nämnden bl.a. till uppgift att besluta om och betala ut 

bidrag. 

 

Ur ett styrningsperspektiv såväl som ett medborgarperspektiv är det av stor vikt 

att bidragsgivningen styrs av tydliga och ändamålsenliga policyer och riktlinjer. 

Revisorerna har utifrån en bedömning av risk och väsentlighet beslutat om att 

genomföra en granskning av den interna kontrollen inom det beskrivna området. 

 

Revisionsrapporten i sin helhet är bifogad detta missiv. 

Revisorernas bedömning och rekommendationer 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att nämnden för arbetsmarknad, 

näringsliv och attraktivitets interna kontroll inte fullt ut är tillräcklig. 

Bedömningen grundar sig på att riktlinjerna för vissa bidragskategorier inte tydligt 

anger hur bidrag ska fördelas och att det saknas tydliga rutiner för processen. 

Vidare bedömer revisorerna att det finns brister i uppföljningen och på vilka 

kriterier bidrag utbetalas. Revisorerna bedömer att det finns en tydlig organisation 

samt att det finns aktuella mål- och styrdokument för bidragsgivning.  

  
 

 

 

 

 
 

 

 

Revisorerna rekommenderar Region Jönköpings län att: 

 upprätta en separat policy som fastställs av regionfullmäktige och i 

komplement till denna även upprätta detaljerade riktlinjer för 

handläggningen som fastställs av nämnden för arbetsmarknad, 

näringsliv och attraktivitet. Vid upprättande av dessa bör 

revisorernas bedömningar ovan beaktas 

 överväga en organisationsöversyn i syfte att samla handläggningen 

av nämndens samtliga bidragskategorier  
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Svar  
Regionrevisionen föreslår att regionfullmäktige ger nämnden för arbetsmarknad, 

näringsliv och attraktivitet i uppdrag att senast 1 november 2018 svara på vilka 

åtgärder som kommer att vidtas till följd av granskningens resultat och 

revisorernas rekommendationer. 
 

 

 

Göte Wahlström   Anders Gustafsson 

Ordförande   Vice ordförande 

 

 


