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Regionala utvecklingsnämnden  
  

 

Felaktig utbetalning av arvoden i regionala utvecklingsnämnden  
Två kommunpolitiker som inte är valda av fullmäktige har deltagit vid regionala utvecklings-
nämndens sammanträden i egenskap av extra ersättare. Bakgrunden till detta är oklar. Efter-
forskningar som revisionskontoret genomfört visar att det kan handla om en politisk uppgörelse 
inför regionbildningen. Uppgörelsen beslutades inte av fullmäktige och fullmäktige har heller 
inte utsett dessa extra ersättare.  

En av de extra ersättarna har fått arvode under år 2021 från regionen för nämndssammanträden 
trots att denne inte är vald av fullmäktige och inte kan betraktas som förtroendevald i regionen. 
Den andra extra ersättaren har inte begärt arvode år 2021 från regionen för att delta på region-
ala utvecklingsnämndens sammanträden. 

Det är positivt att nämndens ordförande, med anledning av granskningen, den 7 december 2021 
beslutade att de två extra ersättarna inte längre ska närvara vid nämndens sammanträden. Vi 
rekommenderar att nämnden utreder om de felaktigt utbetalda arvodena ska återbetalas till 
regionen. 

Vid revisorernas överläggning den 17 december 2021 beslöt revisorerna enhälligt att ställa sig 
bakom slutsatser i detta missiv. Revisionens ordförande, Edward Riedl, har anmält jäv i ärendet. 
Missiv och underliggande promemoria lämnar revisorerna för yttrande till regionala utvecklings-
nämnden. Yttrande med uppgifter om åtgärder ska lämnas till revisionskontoret senast den 24 
mars 2022. 

 

 
För regionens revisorer 
 
 
Bert Öhlund   Thomas Nordenstam 
Vice ordförande Revisor  

 

 

 

 

 

 

Comfact Signature Referensnummer: 26762SE



   
MISSIV  2 
 

  2021-12-17 REV 51–2021 
 

  
 

 

Revisorernas rekommendationer 

• Vidta åtgärder för att säkerställa att nämnden inte betalar ut arvoden på ett felaktigt 
sätt. 

• Utred om felaktigt utbetalda arvoden ska återbetalas till regionen. 

Instruktioner för yttrande 
Tänk på detta när ni svarar: 

• Svaret ska innehålla uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas utifrån revi-
sorernas rekommendation. 

• Svaret bör så långt det är möjligt innehålla tidsangivelser för när åtgärderna genomförs. 

• Svaret bör så långt det är möjligt innehålla beskrivningar hur åtgärderna genomförs. 

• Svaret bör så långt det är möjligt beskriva vilken eller vilka funktioner inom förvaltningen som 
fått i uppdrag att ar¬beta med åtgärderna. 

• Om nämnden inte tänker vidta några åtgärder, motivera varför. 

• Om nämnden inte kan svara på utsatt tid, kontakta undertecknad. 

 

Vid frågor kontakta 

Petter Bergner 
Revisionskontoret 
090-785 73 72 
petter.bergner@regionvasterbotten.se 
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Svarsformulär 

Vidta åtgärder för att säkerställa att nämnden inte betalar ut arvoden på ett felaktigt sätt. 

 

Regionala utvecklingsnämngen vidtar följande åtgärder: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utred om felaktigt utbetalda arvoden ska återbetalas till regionen.  

 

Regionala utvecklingsnämngen vidtar följande åtgärder: 
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