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Utredning Mediacenter 

Bakgrund 

PKS har tidigare gett länets kommundirektörer i uppdrag att 

genomföra en utredning av Mediacenters verksamhet. Detta med 

anledning av att Mediacenter äskat om en högre medlemsavgift för 

att finansiera nuvarande verksamhet. Med anledning av detta 

uppdrag har länets kommundirektörer gett en extern utredare 

(Thomas Tryggvesson) att genomföra en utredning vilken bifogas.  

Utredaren har föreslagit att en beredningsgrupp bör inrättas. Vid PKS 

sammanträde 3 juni redovisas den diskussion som länets 

kommundirektörer haft om detta förslag.  

Jönköpings läns kommuners kommundirektörer rekommenderar med 

anledning av genomförd utredning PKS att rekommendera styrelsen 

och förbundschefen för Mediacenter att vidtaga nedanstående 

förslag till åtgärder. 

Förslag till åtgärder 

 att ställa sig bakom det i utredningen presenterade 

alternativet till finansiering, vilket innebär anslag baserat på 

en summa per innevånare och år, att gälla under en 

treårsperiod. Förslaget medför behov av justering i 

förbundsordningen. 

 att för närvarande ej acceptera prisuppräkning kopplad till 

kommunernas avgiftsfinansiering. Vilket medför behov av 

omprioriteringar från Mediacenters sida. 

 att i dagsläget inte föreslå förändrad organisationsform för 

kommunalförbundet Mediacenter. 

 att föreslå justering i förbundsordningens bilaga så att 

tillhörande kostnad prissätts och debiteras i samband med 

hantering av AV-utrustning.  

 att uppdatera befintligt leveransavtal för att matcha de nya 

principerna om vad som ska ingå i medlemsavgiften. 
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 att införa särredovisning per kostnadsställe 

 att fortsätta utveckla verksamheten långsiktigt med fokus på 

pedagogiskt stöd till barn/utbildning. Separera och utveckla 

AV-teknikstödet till samtliga förvaltningar. Andra 

verksamheter (t.ex. äldreomsorgen, gemensamma projekt 

med andra region och andra mediacentraler) utvecklas i takt 

med ekonomiskt utrymme och separata beslut. 

 att uppmuntra till samverkan med andra regioners 
mediaverksamheter. 

 att behålla och arbeta vidare med den världsomspännande 

visionen, men komplettera med förtydligande undertext 

 att strukturerat informera alla förvaltningar i respektive 
kommun om vad Mediacenter kan leverera. 

 att förtydliga mandatet för de valda ledamöterna samt 

klargöra hur valet till förbundsdirektionen skall gå till i 

fortsättningen.  

Förslag till beslut: 

Kommundirektörerna för Jönköpings läns kommuner föreslår PKS att 

ställa sig bakom ovanstående förslag och att överlämna till styrelsen 

för mediacenter att genomföra ovanstående förslag till åtgärder med 

anledning av genomförd utredning av Mediacenter.   

 

 

Ola Götesson   Thomas Tryggvesson 

Chef Kommunal utveckling  FoU-ledare/utredare 

 

 

 

 


