
Riksrevisionen slår ned på regionalstöden till turism  

En stor del av det statliga regionalstödet används ineffektivt, konstaterar Riksrevisionen i en 
ny rapport. De offentliga organ som fördelar stödet ger ofta sig själva pengar.  
Varje år fördelar staten cirka 900 miljoner kronor till olika regionala projekt. Syftet är att 
skapa hållbar tillväxt. Riksrevisionen konstaterar nu i sin nya rapport att cirka 170 miljoner 
kronor av dessa går till projekt som inte uppfyller det målet.  
 
Pengarna fördelas av länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan och kommunala 
samverkansorgan. Ofta tilldelar de sig själva pengar för ordinarie offentlig verksamhet. 
Det är ytterst olämpligt och osunt enligt vår uppfattning, säger riksrevisor Kjell Larsson. 

Huvuddelen av de projekt vi driver är näringslivsinriktade, säger Kurt Johansson. 
I Riksrevisionens rapport framförs kritik mot att en femtedel av regionalstödet går till de egna 
offentliga organen eller till projekt som syftar till att söka andra offentliga stöd. 
 
Riksrevisionen slutsats är att regeringen bör överväga en grundläggande omprövning av 
stödsystemet, förbättra effektiviteten och öka kontroll och utvärdering av bidragen.  
Den anser också att det ska bli färre och större projekt i framtiden. 
  
Fotnot: Riksrevisionen rapport bygger på ett urval på 150 av totalt 1500 projekt.  
 
Toni kommentar: över 1500 projekt med EU bidrag samt svenska bidrag där branschen 
erhåller 5 miljarder kronor årligen till turism utöver detta finns alla dolda kommunala 
bidrag till Folkets Hus föreningar som konkurrera med lokala privata Hotell och 
restauranger. Det är bidrag där kommunen betalar hotellens telefonväxlar, eller 
personalen, uppfinningsrikedomen hur man snedvrider konkurrensen med 
skattepengar är oändlig. Allt detta glömmer Bengt Meder som anser att branschen 
erhåller nålpengar. Tråkigt Bengt att du är så dålig påläst eller är en del av medlöparna 
som vill ha en klapp på axeln gärna med lite bidrag till den egna verksamheten i form av 
annonser i ett media som få läser? Jag blir ilsken när man läser artiklar som hör hemma 
i RSP. 
 
 


