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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§170-192
Tid:

2019-10-22 11:00-15:25

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 182

Motion - Smålands musik och teaters uppdrag
Diarienummer: RJL 2018/1374
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att
1. 1:a och 2:a att-satserna bifalls
2. 3:e, 4:e och 5:e att-satserna anses vara besvarade
Reservation
Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån
för egna yrkanden.
Sammanfattning
Håkan Sandgren, Eva Eliasson och Per Svenberg för
Socialdemokraterna har inkommit med en motion - Smålands
musik och teaters uppdrag, där man föreslår:








Att SMOT får i uppdrag att arbeta för ett brett och varierat
kulturutbud som är tillgängliga för olika/nya grupper i
länet.
Att SMOT får i uppdrag att ta initiativ till
samverkan/samarbete med det fria professionella och
ideella scenkostlivet.
Att SMOT får i uppdrag att årligen bilda en
länsungdomsorkester, alternativt ungdomssymfonietta och
ungdomsteater i enlighet med ovanstående exempel.
Att SMOT får i uppdrag att leva upp till en hyressättning
av lokalerna på Spira så att fria och ideella kulturutövare
kan ha ekonomiska möjligheter att förlägga föreställningar
där.
Att SMOT får i uppdrag att endast sätta upp
kostnadskrävande musikaler om det inte tränger undan
annan prioriterad verksamhet.

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har berett
motionen och föreslår beslut enligt ovan.

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§170-192
Tid:

2019-10-22 11:00-15:25
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag ANA-nämnden 2019-09-18
 Motionssvar 2019-09-10
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-04
 Protokollsutdrag nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet 2019-06-19
 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-10
 Motionsunderlag daterad 2019-05-23
 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-11
 Protokollsutdrag presidium 2018-09-05
 Motion - Smålands musik och teaters uppdrag 2018-05-18
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Rune Backlund (C) yrkar bifall till ANA-nämndens förslag, i
vilket Per Svenberg (S) instämmer.
Samuel Godrén (SD) yrkar att motionen avslås.
Thomas Bäuml (M) yrkar att motionen avslås i sin helhet med
följande motivering:
1:a och 2:a att-satserna yrkar Moderaterna avslag på, då
uppdraget redan finns genom övergripande skrivningar i
budgeten.
3:e att-satsen yrkar Moderaterna avslag på, då den avser en
verksamhetsfråga.
4:e att-satsen yrkar Moderaterna avslag på, då den avser en
verksamhetsfråga.
5:e att-satsen yrkar Moderaterna avslag på, då Moderaterna i
M-budgeten vill behålla egenfinansieringskravet och över tid öka
det, och SMOT måste enligt Moderaterna verka än mer på
marknadsmässiga grunder och villkor.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att
styrelsen beslutar i enlighet med nämndens förslag om att, 1:a och
2:a att-satserna bifalls och att 3:e, 4:e och 5:e att-satserna anses
vara besvarade.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§170-192
Tid:

2019-10-22 11:00-15:25

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras

Maria Frisk (KD)
Ordförande
Or
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Rune Backlund (C)

Mikael Ekvall (V)

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 102-125
Tid:

2019-09-18 kl.09.00-16.00

Plats:

Regionens hus, sal A

§112

Motion - Smålands musik och teaters uppdrag
Diarienummer: RJL 2018/1374
Beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige
1. Att 1:a och 2:a att-satserna bifalls
2. Att 3:e, 4:e och 5:e att-satserna anses vara besvarade
Reservation
Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån
för egna yrkanden.
Sammanfattning
Håkan Sandgren, Eva Eliasson och Per Svenberg för
Socialdemokraterna har inkommit med en motion - Smålands
musik och teaters uppdrag, där man föreslår:
 Att Smot får i uppdrag att arbeta för ett brett och varierat
kulturutbud som är tillgängliga för olika/nya grupper i
länet.
 Att Smot får i uppdrag att ta initiativ till
samverkan/samarbete med det fria professionella och
ideella scenkostlivet.
 Att Smot får i uppdrag att årligen bilda en
länsungdomsorkester, alternativt ungdomssymfonietta och
ungdomsteater i enlighet med ovanstående exempel.
 Att Smot får i uppdrag att leva upp till en hyressättning av
lokalerna på Spira så att fria och ideella kulturutövare kan
ha ekonomiska möjligheter att förlägga föreställningar där.
 Att Smot får i uppdrag att endast sätta upp
kostnadskrävande musikaler om det inte tränger undan
annan prioriterad verksamhet.
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har fått
information i ärendet, därefter har presidiet tagit fram förslag till
beslut.

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 102-125
Tid:

2019-09-18 kl.09.00-16.00
Beslutsunderlag
 Motionssvar 2019-09-10
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-04
 Protokollsutdrag nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet 2019-06-19
 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-10
 Motionsunderlag daterad 2019-05-23
 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-11
 Protokollsutdrag presidium 2018-09-05
 Motion-Smålands musik och teaters uppdrag 2018-05-18
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Per Svenberg (S) meddelar att Socialdemokraterna är nöjda med
behandlingen av motionen och yrkar bifall till presidiets förslag.
Kristina Nero (V) instämmer i Per Svenbergs yrkande.
Dan Sylvebo (M) yrkar att motionen avslås i sin helhet med
följande motivering:
1:a och 2:a att-satserna yrkar Moderaterna avslag på, då
uppdraget redan finns genom övergripande skrivningar i
budgeten.
3:e att-satsen yrkar Moderaterna avslag på, då den avser en
verksamhetsfråga.
4:e att-satsen yrkar Moderaterna avslag på, då den avser en
verksamhetsfråga.
5:e att-satsen yrkar Moderaterna avslag på, då Moderaterna i Mbudgeten vill behålla egenfinansieringskravet och över tid öka
det, och SMOT måste enligt M verka än mer på marknadsmässiga
grunder och villkor.
Ulf Svensson (SD) yrkar för Sverigedemokraterna att motionen
avslås i sin helhet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att
nämnden beslutar i enlighet med presidiets förslag om att, 1:a och
2:a att-satserna bifalls och att 3:e, 4:e och 5:e att-satserna anses
vara besvarade.

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 102-125
Tid:

2019-09-18 kl.09.00-16.00
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

Ulf Svensson (SD)

Mari Lindahl (L)
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Motionssvar - Smålands musik och
teaters uppdrag
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
1. Att 1:a och 2:a att-satserna bifalls
2. Att 3:e, 4:e och 5:e att-satserna anses vara besvarade

Sammanfattning
Håkan Sandgren, Eva Eliasson, Per Svenberg, Socialdemokraterna föreslår i
motionen Smålands musik och teaters uppdrag:


Att SMOT får i uppdrag att arbeta för ett brett och varierat kulturutbud
som är tillgängligt för olika/nya grupper i hela länet



Att SMOT får i uppdrag att ta initiativ till samverkan/ samarbete med det
fria professionella och ideella scenkonstlivet



Att SMOT får i uppdrag att årligen bilda en länsungdomsorkester
alternativt ungdomssymfonietta och ungdomsteater i enlighet med
ovanstående exempel



Att SMOT får i uppdrag att leva upp till en hyressättning av lokalerna på
Spira så att fria och ideella kulturutövare kan ha ekonomiska möjligheter
att förlägga föreställningar där



Att SMOT får i uppdrag att endast sätta upp kostnadskrävande musikaler
om det inte tränger undan annan prioriterad verksamhet

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har fått information i
ärendet, därefter har presidiet tagit fram förslag till beslut.

Information i ärendet
Vid presidiet i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2019-0904 föreslog ordföranden att i motionssvaret komplettera med texter för att
ytterligare behandla och belysa alla aspekter av motionens att-satser.
Motionssvaret behandlar kompletteringar till tidigare redovisat motionsunderlag.
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Följande kompletteringar är gjorda:
-Smålands musik och teaters uppdrag. Underlag hämtat från koalitionens
budgetförslag 2020 som antogs av nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet 2019-06-19.
- Förslag till principer för prissättning vid kulturhuset Spira 2020.
- Utredningsuppdrag gällande Smålands musik och teater fortsatta utveckling.
- Förslag till bildande av ett beredande kulturutskott inom nämnden för
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.

Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet – Budgetförslag 2020
Smålands Musik och Teater ska långsiktigt planera och agera enligt de nationella
och regionala kulturpolitiska målen, kulturplanens prioriteringar samt regionens
utvecklingsstrategi. Det regionala uppdraget ska samspela med verksamhetens
egen verksamhetsplan. Verksamhetsspecifika uppdrag utgår från de
viljeinriktningar som anges i regional kulturplan 2018-2020 för aktuellt
verksamhetsområde.
Smålands Musik och Teater har ett länsuppdrag inom musik, teater och dans och
ska, som nav för länets scenkonst, verka i länets samtliga kommuner. Samverkan
ska ske med det fria professionella kulturlivet, ideella krafter och civilsamhället.
Smålands Musik och Teater ska bidra till att bredda intresset och engagemanget
för kulturen i allmänhet och scenkonsten i synnerhet.
Genom sin teaterensemble och orkester, Jönköpings sinfonietta, är Smålands
Musik och teater den största arbetsgivaren av konstnärlig personal i länet.
Verksamheten inom Smålands Musik och Teater omfattar framtagandet och
uppsättandet av egna produktioner inom musik, teater och dans med
verksamhetens egna resurser som grund. Verksamhet ska bedrivas både i
Kulturhuset Spira och ute i länet. För att främja och säkerställa sin regionala
närvaro ska Smålands Musik och Teater verka för att utveckla långsiktiga
överenskommelser och samarbeten med kommuner och lokala aktörer. Samverkan
med andra professionella scenkonstverksamheter ska eftersträvas.
Smålands Musik och teaters verksamhet utgår ifrån kulturhuset Spira i Jönköping.
I den ingår att ansvara för utbuden på Spiras fyra scener som ska ha ett brett
utbud. Detta säkerställs genom egna produktioner, samarbeten, inköpta
produktioner samt uthyrningar. Man anordnar också konferenser med
kulturinslag.
Ett särskilt riktad uppdrag finns gällande länets barn och unga, en så kallad
kulturtrappa. Det innebär att Smålands Musik och teater ska prioritera
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möjligheterna för skolor att få kulturupplevelser både i kulturhuset Spira och i
sina hemkommuner. Region Jönköpings län erbjuder länets kommuner att barn i
både låg- och högstadieålder ges möjlighet att få en kulturupplevelse utan
biljettkostnad. Det förutsätts att skolorna själva arragerar och finansierar
eventuella transporter.
Smålands Musik och Teater verkar utifrån den beslutade uppdragsbeskrivningen.
Prioriterad inriktning
• Ökad närvaro i länets samtliga kommuner
• Ökad samverkan med det fria kulturlivet
• Verka för ett brett utbud i länets samtliga kommuner
• Barn och unga

Utredningsuppdrag för vidareutveckling av Smålands
musik och teater
I april 2018 gav nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
regionledningskontoret ett utredningsuppdrag med syfte att skapa förutsättningar
för en god fortsatt utveckling för Smålands musik och teater som
scenkonstinstitution. Utredning har följt upp och analyserat Smålands musik och
teaters utveckling de senaste fem åren, identifierat verksamhetens potential inför
framtiden och utifrån en omvärldsanalys presenterat förslag till
utvecklingsåtgärder.
Utredningsdirektivet angav:
1. Följa upp och analysera Smålands musik och teaters utveckling de senaste fem
åren med särskilt fokus på inre och yttre attraktivitet
2. Analysera verksamhetens ekonomi och förutsättningar i relation till framtida
utveckling i syfte att föreslå eventuella förändringar när det gäller organisation
3. Genomföra en omvärldsanalys som syftar till att lära av andra, där andra
offentligt ägda kulturinstitutioner och hur dessa drivs, organiseras och utvecklas
ingår
4. Föreslå utvecklingsåtgärder som kan bidra till ytterligare utveckling av
Smålands musik och teater
5. Regionledningskontoret ska presentera utredningen för Nämnden för
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet den 19 september 2018.
Den 19 september 2018 presenterades resultatet genom en Power Pointpresentation. Efter det togs beslut om att förlänga utredningen och att:
- Lyfta SMOT:s betydelse i ett större perspektiv
- Ge regionledningen ett utökat utredningsuppdrag:
- Genomföra en utökad omvärldsanalys
- Genomföra en omfattande marknadsundersökning utifrån förslagen i RUS
remissen
- Föreslå långsiktig inriktning för SMOT utifrån RUS:ens attraktivitetsperspektiv
- Föreslå förtydligad styrmodell för kulturen i RJL utifrån armlängdsprincipen
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Uppdraget redovisades muntligt 2019-06-19 på nämnden för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet. Underlaget som presenterades finns i ärendet
RJL2018/1151.

Kulturutskott
Ett kulturutskott med uppdrag att bereda kulturfrågor som kulturplan, kulturbidrag
och kulturstipendier föreslås inrättas. Kulturutskottet ska bestå av sju (7)
ledamöter från nämnden arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.
Kulturutskottet inom nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet ska:
 bereda kulturfrågor som kulturplan och kulturbidrag
 efter nämndens anvisning bereda ärenden inom området
 fortlöpande rapportera till nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Beslutsunderlag












Motionssvar 2019-09-10
Koalitionens Budgetförslag 2020 med flerårspla, samt principer för
prissättning vid kulturhuset Spira 2020
RJL 2018/1151 Utredning Smålands musik och teater utredning för
fortsatt utveckling
RJL 2019/1408 Förslag om bildande av beredande kulturutskott
Protokollsutdrag presidiet 2019-09-04
Protokollsutdrag nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
2019-06-19
Protokollsutdrag presidiet 2019-06-10
Motionsunderlag daterad 2019-05-23
Protokollsutdrag presidiet 2019-04-11
Protokollsutdrag presidium 2018-09-05
Motion-Smålands musik och teaters uppdrag 2018-05-18

Beslut skickas till
Regionstyrelsen
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
T.f. Regiondirektör

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 101-124
Tid:

2019-09-04 kl:09.00-12.50

Plats:

Regionens hus, sal B

§119

Motion - Smålands musik och teaters uppdrag
Diarienummer: RJL 2018/1374
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
1. Att 1:a och 2:a att-satserna bifalls
2. Att 3:e, 4:e och 5:e att-satserna anses vara besvarade
Sammanfattning
Håkan Sandgren, Eva Eliasson och Per Svenberg för
Socialdemokraterna har inkommit med en motion - Smålands
musik och teaters uppdrag, där man föreslår:
 Att Smot får i uppdrag att arbeta för ett brett och varierat
kulturutbud som är tillgängliga för olika/nya grupper i
länet.
 Att Smot får i uppdrag att ta initiativ till
samverkan/samarbete med det fria professionella och
ideella scenkostlivet.
 Att Smot får i uppdrag att årligen bilda en
länsungdomsorkester, alternativt ungdomssymfonietta och
ungdomsteater i enlighet med ovanstående exempel.
 Att Smot får i uppdrag att leva upp till en hyressättning av
lokalerna på Spira så att fria och ideella kulturutövare kan
ha ekonomiska möjligheter att förlägga föreställningar där.
 Att Smot får i uppdrag att endast sätta upp
kostnadskrävande musikaler om det inte tränger undan
annan prioriterad verksamhet.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet 2019-06-19
 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-10
 Motionsunderlag daterad 2019-05-23
 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-11
 Protokollsutdrag presidium 2018-09-05
 Motion-Smålands musik och teaters uppdrag 2018-05-18

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 101-124
Tid:

2019-09-04 kl:09.00-12.50
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att motionssvaret kompletteras med texter
från koalitionens budgetförslag för att behandlar alla aspekter av
motionens att-satser.
Därefter föreslås att 1:a och 2:a att-satserna bifalls samt att
3:e, 4:e och 5:e att-satserna anses vara besvarade.
Dan Sylvebo meddelar att Moderaterna återkommer i frågan vid
nämndsammanträdet.
Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

Utredning Smålands
musik och teater
Utredning för fortsatt utveckling

Ange
<Ange>

Innehållsförteckning

1. Bakgrund ............................................................................................2
2. Syfte och mål ......................................................................................2
3. Metod..................................................................................................2
4. Resultat...............................................................................................2
5. Diskussion ..........................................................................................2
6. Slutsats ...............................................................................................2
7. Referenser ..........................................................................................2
Ev. bilagor .................................................................................................2

1. Bakgrund
1.1 Bakgrund till utredningen
20180412 tog Nämnden för Arbetsmarknad, Näringsliv och Attraktivitets (ANA) presidium
initiativ till en utredning av Smålands Musik och Teater i syfte att utifrån verksamhetens
betydelse för länets attraktivitet säkerställa verksamhetens vidare utveckling. 20180425 tog
nämnden för Arbetsmarknad, Näringsliv och Attraktivitet beslut om föreliggande utredning.
Beslutet togs i politisk enighet.
1.1.1 Utredningsdirektiv
Utredningsdirektivet anger:
För att ta avstamp i Smålands musik och teaters utveckling och utifrån verksamhetens
betydelse för länets attraktivitet säkerställa verksamhetens vidare utveckling görs en utredning
som ska:
1.

Följa upp och analysera Smålands musik och teaters utveckling de senaste fem åren
med särskilt fokus på inre och yttre attraktivitet

2.

Analysera verksamhetens ekonomi och förutsättningar i relation till framtida utveckling
i syfte att föreslå eventuella förändringar när det gäller organisation

3.

Genomföra en omvärldsanalys som syftar till att lära av andra, där andra offentligt ägda
kulturinstitutioner och hur dessa drivs, organiseras och utvecklas ingår

4.

Föreslå utvecklingsåtgärder som kan bidra till ytterligare utveckling av Smålands musik
och teater

5.

Regionledningskontoret ska presentera utredningen för Nämnden för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet den 19 september 2018.

Den 19 september 2018 presenterades resultatet genom en Power Point-presentation. Efter det
togs beslut om att förlänga utredningen och att:
• Lyfta SMOT:s betydelse i ett större perspektiv
• Ge regionledningen ett utökat utredningsuppdrag:
– Genomföra en utökad omvärldsanalys
– Genomföra en omfattande marknadsundersökning utifrån förslagen i RUS
remissen
– Föreslå långsiktig inriktning för SMOT utifrån RUS:ens
attraktivitetsperspektiv
– Föreslå förtydligad styrmodell för kulturen i RJL utifrån armlängdsprincipen
Den 28 november beslöt presidiet att den nya nämnden som tillträdde efter årsskiftet borde få
ta beslut som påverkar verksamheternas framtid. Därför sköts redovisningen av utredningen
på framtiden.

1

1.1.2

Begränsningar

Utredningen första delar har genomförts under perioden juni-augusti 2018 vilket innebär en
kort utredningstid som sammanfaller med semesterperioden och en intensiv period för
kulturverksamheter i allmänhet och SMOT i synnerhet då alla förberedelser för säsongsstarten
pågår tillsammans med intensiva repetitioner. Kompletterande delar när det gäller Novus
undersökning och omvärldsanalys har genomförts under hösten 2018.

1.2 Kultur och kulturbegreppet
I den här utredningen begränsas kulturbegreppet till det humanistiska kulturbegreppet.
Kultur i den här meningen kommer närmast begreppet ”andlig odling”. Det humanistiska
kulturbegreppet är ett konstnärligt orienterat kulturbegrepp och kallas även för det
”kvalitativa kulturbegreppet”. Det avser särskilt kvalitetsorienterade uttryck av
underhållning och konstnärligt relaterat skapande och filosoferande. Begreppets betydelse
ligger nära konstarterna litteratur, konst, musik, scenkonst, film, formgivning och
arkitektur. Kultur är också odling, bildning och upplevelser. Upplevelser som väcker
okända känslor och otänkta tankar, som bidrar till vår förståelse för oss själva och
varandra. Kultur är kittet mellan människor. Ett kitt som bidrar till sammanhållning,
livskraft och framtidstro – på landet och i staden. Kultur är kreativitet. Att skapa kultur
ger innehåll och mening i tillvaron åt många människor. För en del handlar det om ideellt
arbete på fritiden, för andra kan kulturskapandet vara en försörjningsmöjlighet. Kultur är
också attraktivitet. Något som kan locka nya människor att flytta till en ort och göra att de
som bor där stannar kvar.
I begreppet kulturpolitik avses kultur enbart i humanistisk betydelse. Det humanistiska
kulturbegreppet är också en vanlig populär förståelse av kultur. Det är den här betydelsen
som används av medier som har kulturdelar, kulturprogram och som bedriver kulturkritik.

1.3 Kulturens betydelse för ett samhälle
Kultur gör skillnad. Att kunna ta del av ett levande och varierat kulturutbud, liksom att själv
ha möjlighet att ägna sig åt skapande verksamhet, kan vara avgörande för människors
benägenhet att besöka en plats, att flytta in och att stanna kvar. Kultur är, kort sagt, en viktig
faktor för orters, kommuners och regioners attraktivitet.
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har i flera
rapporter kunnat konstatera att attraktivitet inte bara handlar om arbetstillfällen, bostäder,
kommunikationer och kommunal basservice. Fritidsaktiviteter och kultur, föreningsliv och
mötesplatser har också stor betydelse.
I deras rapport 2015:14 ”Kultur gör skillnad! Livskraft och attraktivitet om kulturens
betydelse i Sveriges gles- och landsbygder” slår de fast betydelsen av att alla i Sverige –
oavsett var en bor kan ta del av kulturutbud och själv utöva kultur. Möjligheterna för det
behöver vara likvärdiga. För att klara det krävs medvetenhet om kulturens betydelse för alla
invånare, inte bara traditionella besökare till det som betraktas som ”finkultur” och
omfattande insatser när det gäller infrastruktur – både i form av bredbandsutbyggnad och i
form av kollektivtrafik till och från kulturaktiviteter.
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Göran Cars, professor vid Tekniska högskolan i Stockholm, forskar om kulturens betydelse
för städers attraktivitet och utveckling. Han menar att kulturfrågor ska ses som en del av en
stads strategiska utveckling. Han menar att företag och människor är mer benägna att flytta på
sig än någonsin tidigare. Att bygga en attraktiv stad är därmed ett måste för kommuner som
vill vara konkurrenskraftiga. Cars menar att det sker en perspektivförändring. Förr flyttade
människorna till jobben. Idag flyttar jobben till människorna. På 60- och 70- talet flyttade folk
i princip bara om de blev arbetslösa. Idag flyttar folk till attraktiva platser och företagen följer
efter eftersom det viktigaste för dem är tillgången till välutbildad arbetskraft. Framtidens
vinnare är därför städer som upplevs som attraktiva att flytta till.
Cars studier slår också fast att satsningar på kultur ger synergieffekter. Flera studier visar att
en kulturverksamhet ofta drar tills sig andra. Med tiden bildas ett kluster. Cars menar vidare
att det alltid är samhällsekonomiskt lönsamt att satsa på kultur, även om institutionerna inte
bär sina egna kostnader. En institution, till exempel en arena eller en teater, ger alltid positiva
effekter för en stad eller ort. Men kommunen och näringslivet kan behöva hitta en modell för
att dela investeringskostnaderna eftersom avkastningen sällan syns i direkta intäkter för
kommunen eller huvudmannen.
Ett brett och kvalitativt kulturutbud har också en annan tydlig effekt enligt Göran Cars.
Människor känner stolthet över att bo i en miljö som kan ge många människor positiva
upplevelser. Därför har också kulturen en mycket stor betydelse för hur en stad uppfattas, det
vill säga stadens varumärke.

1.4 Styrning och ledning av kultur
1972 kom en statlig kulturutredning, som betraktats som en milstolpe i svensk kulturpolitik.
Kulturen blev ett eget politikområde och befästes samtidigt som en del av välfärdspolitiken.
Utredningen såg kulturen som ett medel för att ”skapa en bättre samhällsmiljö och bidra till
jämlikhet”. I den kulturpolitiska proposition som följde 1974 slogs decentralisering fast som
ett av sju viktiga delmål: ”Verksamheten och beslutsfunktionerna inom kulturområdet skall i
ökad utsträckning decentraliseras.” Övriga sex mål var yttrandefrihet, gemenskap och
aktivitet, konstnärlig förnyelse, differentiering med hänsyn till olika gruppers förutsättningar
och behov, att främja mångsidighet och motverka kommersialismens negativa verkningar
samt att bevara äldre kultur. Den decentraliserade kulturpolitiken resulterade bland annat i
uppbyggnaden av regionala teater- och musikorganisationer, som fick landstingen som
huvudmän men bekostades av staten.
1996 kom nästa kulturpolitiska proposition. Då hade antalet delmål minskat till fem och
decentraliseringsmålet var borta. Men under andra delmål fanns resonemangen fortfarande
där. Under målet jämlikhet diskuterades allas möjlighet till kulturupplevelser och skapande.
Under yttrandefrihet talades om att skapa förutsättningar för alla att använda sig av den. Det
fanns också andra resonemang på samma tema, till exempel om att kulturarbetare skulle ha
arbetsmöjligheter över hela landet. 1996 års kulturpolitik innebar en fortsatt satsning på
regional kulturverksamhet. Det satsades på särskilda länskonstnärer, det inrättades
konsulenttjänster inom bildkonst och/eller dans och det statliga stödet till regional verksamhet
utsträcktes till filmområdet.
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Inte heller i 2009 års kulturutredning och den proposition som följde angavs decentralisering
som ett specifikt mål för kulturpolitiken. Dock föreslogs att inflytandet över de statliga
kulturpengar, som tidigare delats ut direkt av Statens kulturråd, skulle decentraliseras genom
en så kallad portföljmodell. Regioner/län skulle få en summa pengar att fördela utifrån en
kulturplan utarbetad och antagen i samförstånd mellan stat, region/län och kommuner. De
pengar det handlade om fanns tidigare på separata anslag i statsbudgeten och fördelades av
olika statliga myndigheter på nationell nivå, men slogs nu samman till ett anslag att fördela
mellan regionerna av Kulturrådet och inom respektive region av regionen själv. Anslaget
skulle fördelas på sju olika områden; professionell teater-, dans- och musikverksamhet,
museiverksamhet, biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjandeverksamhet, konstoch kulturfrämjande verksamhet, regional enskild arkivverksamhet, filmkulturell verksamhet
samt främjande av hemslöjd. Modellen, som längs vägen hade döpts till
kultursamverkansmodellen, började implementeras 2011. Fem Regioner gick med första året
och från och med 2013 är alla Regioner utom Stockholm anslutna.
1.4.1

Kulturen och tillväxtpolitiken

I slutet av 1980-talet började svenska politiker koppla ihop kultur och regionalpolitik. Bland
annat ingick statligt finansierade kultursatsningar i stödpaket riktade till Bergslagen och
Norrlands inland. På 1990-talet lanserades filmproduktion som en kulturell satsning som
kunde leda till sysselsättning och ekonomisk tillväxt.
2002 antogs en proposition som tydligt framhöll kulturfrågorna som en del av
regionalpolitiken. Insatser som stärker kulturlivet utpekades som betydelsefulla för
medborgarnas kreativitet, för lokal och regional identitet samt för ekonomisk tillväxt.
Ett smörjmedel 2007 lanserade regeringen en nationell strategi för regional konkurrenskraft,
entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013 där kulturen ingick som ett av flera medel för
att nå det nya målet hållbar tillväxt. I den konstaterades att utvecklade natur-, kultur- och
kulturarvsresurser kan öka en regions attraktivitet, bidra med ett mervärde till näringslivet och
främja den regionala konkurrenskraften. Kulturen sågs som ett slags smörjmedel för övrig
utveckling. I regionala tillväxtprogram (RTP) från den här tiden kan man också se att kulturen
dyker upp, ofta som en del av den så kallade upplevelsenäringen. Alla sorters upplevelser
skulle stödja turismen och på så sätt leda till ökad sysselsättning. I de regionala
utvecklingsprogrammen (RUP) framhölls kulturen som en viktig faktor när det gällde att
skapa attraktiva orter med en god livsmiljö, det vill säga kulturen kunde bidra till människors
benägenhet att såväl flytta dit som bo kvar.
KKN blir ett begrepp
Den nya synen på kultur som näring manifesterades i 2009 års kulturutredning och i den
proposition som följde. Begreppet kulturella och kreativa näringar (KKN) hade börjat slå
igenom och i samarbete mellan kultur- och näringsdepartementen upprättades en
handlingsplan. Regeringen tillsatte också ett råd för kulturella och kreativa näringar för att
pådriva utvecklingen samt stärka handlingsplanen. Handlingsplanen var en nationell satsning
som pågick under åren 2009–2012. Tillväxtverket, Vinnova och Tillväxtanalys, det vill säga
de tre myndigheterna under näringsdepartementet, fick dela på ansvaret för genomförandet av
handlingsplanen. Tillväxtverket fick en koordinerande och samverkande roll och har också
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sedan tiden för handlingsplanen gick ut fortsatt att arbeta med att stödja kulturella och
kreativa näringar på olika sätt.
EU och kulturen
EU har arbetat med kulturfrågor sedan 1993. Genom Maastrichtavtalet blev EG då en union –
EU – och började arbeta för att bevara, sprida och utveckla kulturen i Europa. I artikel 13 i
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna står det
”Konsten och den vetenskapliga forskningen ska vara fria.” I artikel 22 i samma stadga
fastställs att unionen ”ska respektera den kulturella, religiösa och språkliga mångfalden
Kulturen är ett av de politikområden där EU bara får stödja, samordna eller komplettera vad
medlemsländerna gör, inte ersätta deras befogenheter. EU kan alltså inte ta beslut på
kulturområdet som innebär en harmonisering av medlemsländernas bestämmelser i lagar och
andra författningar.
1.4.2 Modeller för kulturpolitik
Det finns strikt räknat fyra modeller (Hillman-Chartrand) för kulturpolitik:
 Tillrättaläggaren eller underlättarmodellen (the facilitator).
 Mecenatmodellen (the patron).
 Arkitektmodellen (the architect).
 Ingenjörsmodellen (the engineer).
Typologin bygger på i vilken grad armlängdsprincipen (se nedan) tillämpas.
Underlättarmodellen/Tillrättaläggaren






Den direkta offentliga finansieringen av kultur är mycket begränsad.
Kulturlivet måste i stor utsträckning lita till privat finansiering, t.ex. entréavgifter,
bidrag från sponsorer och donationer.
Bygger inte på kvalitativa normer om vad som är god konst utan bedömningen av
kvalitet görs i praktiken av penningstarka företag, organisationer och privatpersoner.
Staten underlättar den privata finansieringen genom skatteavdrag för sponsring,
donationer etcetera. Det innebär att staten i stor utsträckning indirekt finansierar
kulturlivet.

Mecenatmodellen






Som komplement till olika former av privat finansiering ger staten stöd till kulturen
via en halvoffentligt nationell kulturpolitiskt struktur som finns på armlängds avstånd
från de politiska makthavarna.
De som ”befolkar” strukturen är experter inom sina respektive konstområden.
Denna struktur fördelar de statliga medlen utan att vara bundna av kulturpolitiska
riktlinjer och fördelningen utgår i hög grad från en bedömning av konstnärlig kvalitet.

Arkitektmodellen



Staten (regionen, kommunen) har beslutat om en plan för kulturområdet med
övergripande mål för kulturpolitiken och har byggt upp en politisk och administrativ
struktur för genomförandet av besluten.
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Avståndet är kort mellan politikerna och verksamheten. Som motvikt finns bl.a. olika
former av styrelser liksom strukturer där konstnärerna är representerade. Dessa
strukturer fattar de konstnärligt grundade besluten. Det ger kulturpolitiken ett
korporativt inslag.
Förutsättningen för ett fritt och oberoende kulturliv är att de olika krafter som finns
representerade i strukturerna bevarar sin självständighet och balanserar varandra.

Ingenjörsmodellen





Staten äger alla konstnärliga produktionsmedel.
Fördelningen av kulturstöd bygger på en bedömning av det politiska innehållet och
inte den konstnärliga kvaliteten.
Konstnärerna är beroende av medlemskap i officiella, av staten/partiet godkända
fackföreningar/intresseorganisationer.

Kontinentaleuropeisk och angloamerikansk modell

Den tyske forskaren Andreas Wiesand urskiljer två kulturpolitiska huvudmodeller i
västländerna:
 Den kontinentaleuropeiska modellen, som bygger på uppfattningen att offentliga
myndigheter har ett stort ansvar för att främja konst och kultur.
 Den angloamerikanska modellen, som betonar att kultur är en privat angelägenhet och
är mer marknadsorienterad.
Mitchell och Fisher har kritiserat Wiesand för att undervärdera de traditionella kulturpolitiska
skillnaderna i Europa, bl.a. mellan de nordiska länderna och kontinentaleuropa.
Nordisk modell










De nordiska länderna kännetecknas av en stor och dyr offentlig sektor.
De lägger stor vikt vid jämlikhet och demokrati.
Kommunnivån har en viktig kulturpolitisk roll.
Kulturpolitiken har ofta en instrumentell välfärdsmotivering.
En enhetlig nationalkultur förmedlas till så många befolkningsgrupper som möjligt.
Inslaget av privat finansiering är litet.
Konstnärsorganisationerna har stort inflytande.
Statligt stöd till konstnärer motiveras med social trygghet. (UNESCO 1992)

Skillnadsdimensioner

Chartrands fyra modeller redogör bara för vissa drag och fångar inte upp hur komplexa
skillnaderna mellan olika kulturpolitiska styrningsmodeller är.
Den antyder dessutom bestämda samband mellan de olika elementen i respektive
styrningsmodeller. Mangset menar att en därför hellre borde operera med olika
skillnadsdimensioner.
Några sådana dimensioner skulle enligt Mangset kunna vara:
 Statlig styrning: Starkt kulturdepartement eller armlängdsorgan?
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Statlig styrning: Den kulturpolitiska makten koncentrerad på ett departement eller
spridd på flera.
Central styrning eller decentralisering.
Offentligt stöd eller privat finansiering.
Konstnärspolitik: Social trygghet och kollektiv välfärd eller individuella rättigheter.
Konstnärsorganisationernas korporativa inflytande.

Några faktorer som styr graden av offentlig kulturpolitisk styrning
 Relationen mellan privat och offentlig finansiering
 Omfattningen av kulturpolitiska riktlinjer
 Starkt eller svagt kulturdepartement/regionorgan
 Decentralisering eller centralstyrning
 Omfattningen av armslängdsorgan/syn på armlängdsprincipen
 Intresseorganisationernas inflytande
(Efter Mangset 1995)
På regional nivå utifrån utredningens uppdrag, politiska diskussioner och resultatet av
utredningens empiri skulle skillnadsdimensionerna exempelvis kunna vara:
 Regional styrning: Förvaltningsmodell eller bolag?
 Regional styrning: Politisk styrning eller verksamhetsstyrning?
 Regional central styrning eller decentralisering till verksamheten.
 Offentligt stöd eller affärsmässighet.
 Affärsmässighet eller subventioner för konstnärsorganisationer.
 Kulturpolitik: Amatörverksamhet eller professionell verksamhet.
 Kulturpolitik: Fast anställda medarbetare eller frilansade medarbetare.
 Kulturpolitik: Social trygghet och kollektiv välfärd eller individuella rättigheter.
 Kulturpolitik: Närvaro i länet i förhållande till professionella produktioner på Spira.
 Kulturpolitik: Attraktivitet för invånarna i länet eller finkultur
 Kulturpolitik: Armlängds avstånd eller politiker integrerade i verksamheten
1.4.3 Armlängdsprincipen
En bärande princip inom kulturpolitiken i Sverige är ”armlängdsprincipen” vilken innebär:
”Att enskilda konstnärliga beslut fattas av, eller med underlag från, konstnärer eller
oberoende experter snarare än politiker är en bärande princip inom kulturpolitiken. Den är
viktig för att säkra den konstnärliga friheten.”
Spela samman, SOU 2010:11, s. 64
Det innebär att politikerna inte ska kunna styra innehållet i kulturverksamheten. Politiken
fastställer de ekonomiska och juridiska ramarna och sätter upp övergripande mål medan
bedömningen av innehållet överlåts till ämnesexperter.
Armlängdsprincipen tillämpas genom:
 Expertgrupper
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Självständiga styrelser
Att tjänstemän med hög kompetens har mandat att fatta självständiga beslut när det
gäller exempelvis utbud och innehåll

2. Syfte och mål
För att ta avstamp i Smålands musik och teaters utveckling och utifrån verksamhetens
betydelse för länets attraktivitet säkerställa verksamhetens vidare utveckling görs en utredning
som ska:
1.
Följa upp och analysera Smålands musik och teaters utveckling de senaste fem
åren med särskilt fokus på inre och yttre attraktivitet
2.
Analysera verksamhetens ekonomi och förutsättningar i relation till framtida
utveckling i syfte att föreslå eventuella förändringar när det gäller organisation
3.
Genomföra en omvärldsanalys som syftar till att lära av andra, där andra
offentligt ägda kulturinstitutioner och hur dessa drivs, organiseras och utvecklas
ingår
4.
Föreslå utvecklingsåtgärder som kan bidra till ytterligare utveckling av
Smålands musik och teater
5.
Regionledningskontoret ska presentera utredningen för Nämnden för
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet den 19 september 2018. (Detta beslut
har senare reviderats vid två tillfällen).

3. Metod
Utifrån den uppdragsbeskrivning som politiken tagit beslut om har utredningen arbetat med
flera delar.
1. Följa upp och analysera Smålands musik och teaters utveckling de senaste fem åren
med särskilt fokus på inre och yttre attraktivitet
Fokus har legat på att genomföra samtal, workshops och intervjuer med medarbetare,
ledning och fackförbund på Smålands Musik och Teater. Initialt genomfördes samtal
om upplägget med de fackliga representanterna som bidrog med tankar kring
genomförandet och efter det med ledningsgruppen.
Workshops har genomförts med alla fast anställda medarbetare som erbjöds möjlighet
att vara med vid ett antal tillfällen. Efter det efterfrågade flera medarbetare
individuella samtal, vilka genomförts utifrån önskemål. Samtal har också förts med
ledningsgruppen.
Frilansande medarbetare – Då det framkom frågetecken från några fast anställda
medarbetare kring Smålands Musik och Teaters attraktivitet bland frilansande
medarbetare utökades undersökningen med en enkät som riktade sig till just denna
grupp. De frilansande medarbetarna har svarat på en enkät med åtta öppna frågor. Det
fanns under perioden drygt 35 frilansande medarbetare som är kontrakterade i större
eller mindre omfattning – från heltid till enstaka tillfällen. De arbetar med allt från On
The Town, Olga kastar Lasso och med orkestern. För att få så hög svarsfrekvens som
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möjligt delades enkäterna ut under ett arbetspass under en dag då många frilansare
som arbetar i större omfattning fanns på plats. Samtliga på plats valde att svara på
enkäten. Enkäterna fylldes i anonymt. Enkäterna fylldes i och lades i förslutna kuvert
som samlades in direkt i en kartong som förslöts. Enkätsvaren har bearbetats och olika
teman har utkristalliserats. Resultatet redovisas under 4.2.3.
Samtal med kommunrepresentanter och representanter från det fria kulturlivet har
genomförts. Samtal med ett par före detta chefer har genomförts. Samtal har förts med
FC-gruppen som ansvarar för restaurangen. Därutöver har en undersökning beställts
av Novus där länsinvånarnas önskemål när det gäller kultur utifrån ett
attraktivitetsperspektiv (regionala utvecklingsstrategin) har identifierats.
2. Analys av verksamhetens ekonomi och förutsättningar i relation till framtida
utveckling i syfte att föreslå eventuella förändringar när det gäller organisation
Som stöd anlitades PWC för att göra en analys av verksamhetens ekonomistyrning och
organisation av ekonomifunktionen. Utöver revisionsfirmans analys har en
genomgång av samtliga processer inom verksamheten gjorts för att förstå struktur och
verksamhetens komplexitet.
3. Genomföra en omvärldsanalys som syftar till att lära av andra, där andra offentligt
ägda kulturinstitutioner och hur dessa drivs, organiseras och utvecklas ingår
Samtliga institutioner som är offentligägda i landet har kartlagts utifrån kvalitativa
perspektiv och sex institutioner har analyserats närmare kvalitativt bland annat genom
djupintervjuer och studier av uppdrag/ägaranvisningar samt utvecklingsambitioner.
4. Föreslå utvecklingsåtgärder som kan bidra till ytterligare utveckling av Smålands
musik och teater
Utifrån den samlade bilden som framkommit under utredningen ges vissa medskick.

4. Resultat
4.1 Bakgrund Smålands Musik och Teater
1999 slogs Länsteatern och Länsmusiken samman i Jönköpings län och bildade Smålands
Musik och Teater. Syftet var att de båda verksamheterna skulle befrukta varandra och
blandformer av de båda verksamheterna skulle uppstå. 11 november 2011 invigdes
Kulturhuset Spira, ett kulturhus för framförallt scenkonst i Jönköping. Ett hundratal fast
anställda medarbetare kompletterade med frilansande medarbetare och gästande artister
skapar ca 1400 konserter och andra föreställningar inom områden som teater, musik, dans och
musikteater per år. Verksamheten erbjuder ett utbud för alla åldersgrupper. Ca 100 000
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människor ser ett evenemang arrangerat av SMOT varje år. Hälften av verksamheten sker
utanför Kulturhuset Spiras väggar, under turnéer runt om i Sverige och i samarbeten
med kommuner, skolor, sjukvård och äldreboenden. Ungefär hälften av verksamheten
riktar sig till barn och unga. Genom omvärldsanalysen kan konstateras att verksamheten
relativt andra är mycket omfattande.
Målet för verksamheten är att verka för ett bra liv i en attraktiv region, genom att i första
hand med egna ensembler producera professionell scenkonst som engagerar, inspirerar
och får besökaren att reflektera. Verksamheten rymmer flera ensembler för teater och musik
som: John Bauer Brass, Jönköpings Sinfonietta, Kerstin Jansson, Freja Musikteater och
Teaterensemblen Smålands Dramatiska. En särskild barn- och ungdomsavdelning, Unga
Spira, tillgodoser skolornas efterfrågan av musik- och teaterprogram. Genom
omvärldsanalysen kan konstateras att verksamheten har en omfattande samverkan
mellan olika delar vilket innebär möjligheten att erbjuda produktioner andra av
organisatoriska skäl inte kan.
Husets 15 000 kvadratmeter har fyra scener med en total publikkapacitet på cirka 1 700
personer. Teatersalongen och Konsertsalen är de största scenerna. De mer flexibla
scenrummen Kammaren och Caféscenen passar alla slags evenemang, stora som små. I huset
finns Restaurang Spira, vilken drivs av Företags Catering (FC-gruppen).
Årligen genomförs ca 300 konferenser och möten i Kulturhuset Spira. Smålands Musik och
Teater är en enhet inom förvaltningen Utbildning och Kultur. Verksamheten omsätter ca 140
miljoner kronor.
Under de senaste åren har verksamheten lockat allt fler besökare från andra delar av landet
och har också fått allt större uppmärksamhet i riksmedia för sina produktioner när bland andra
Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och SVT belönat produktioner med strålande
recensioner vid flera tillfällen. Detta betraktas av andra organisationer som smått unikt och
något som röner viss beundran och förundran. Många verksamheter har detta som mål, men
färre har lyckats.
4.1.1 Organisation
I samband med sammanslagningen av länsmusiken och länsteatern ter det sig, utifrån vad som
finns att ta del av idag och det som berättas av medarbetarna, att verksamheten hade behövt
ett mer omfattande stöd för att organisatoriskt växa samman. Två starka kulturer med lång
historia möttes och skulle organisera sig, berika varandra och hitta sätt att arbeta tillsammans i
ömsesidig respekt och utveckling. Det är idag svårt att se hur arbetet för att samorganisera
verksamheten gick till. De uppdrag som Arbetsmiljöenheten vid upprepade tillfällen fått från
verksamheten för att hjälpa till att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö och stämning
visar att resan de senaste 20 åren inte varit helt friktionsfri.
Som utomstående betraktare kan det te sig smått fantastiskt att verksamheten trots dessa
organisatoriska förutsättningar presterat på så hög nivå och utvecklats vidare under dessa år.
Utifrån den orientering som den korta utredningstiden medgivit ser det ut som att förklaringen
står att finna i att många medarbetare tagit ett stort ansvar, tagit på sig ledarroller, hittat egna
former och utvecklat en egen organisering över tid. Medarbetare har tagit på sig (fått ta på
sig?) rollen att anställa kollegor, ta initiativ till programutbud, ställa krav på varandra,
förhandla ersättningar med kollegor, definiera roller och genomföra produktioner. Subkulturer
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och maktstrukturer har utvecklats och tack vare lojalitet och en hög konstnärlig ambition har
verksamhetens produktioner utvecklats vidare.
I takt med samhällsförändring och nya krav på organisation, transparens, uppföljning och
arbetsrätt och inte minst regionbildningen ställdes nya krav på verksamhetens styrning och
ledning och en konsult (Per-Ola Nilsson) anlitades för att göra den organisationsanalys- och
förändring som kanske borde genomförts redan vid verksamhetssammanslagningen. Vid den
tidpunkten fanns det, såvitt det går att se nu, ingen gemensam bild över organisationen och
dess strukturer. Verksamheten skulle kunna betecknas som personorienterad. Efter en tid
erbjöds Per-Ola Nilsson uppdraget som verksamhetschef efter samverkan i enighet. Att få
uppdraget att bryta mångåriga kulturer, maktstrukturer och inarbetade arbetssätt är svårt och
tufft. Att genomföra förändringen kan vara ännu tuffare.
Människor som behöver förändra arbetssätt, som förlorar makt och privilegier kan reagera
starkt. De kan känna att deras ansvarstagande, lojalitet och lösningar som kanske var
nödvändiga under en period, helt plötsligt kritiseras och de kan känna sig svikna och
övergivna. Det finns också de som trivts i och gynnats av den kultur och den maktstruktur
som utvecklats och som blir provocerade när förutsättningarna för den förändras eller
försvinner. Kraften i dessa processer ska inte underskattas. Samtidigt finns det oftast
medarbetare som inte haft makt och haft en mer underordnad roll och som inte trivts i dessa
subkulturer och maktstrukturer. Som chef har en ett ansvar även för att dessa personer ska må
bra, att de har en bra arbetsmiljö och utvecklas. Arbetsmiljöenheten har vid flera tillfällen haft
i uppdrag att stödja ledningen i genomförandet av förändrade kulturer, maktstrukturer och en
förbättrad arbetsmiljö för alla. Inslag i dessa processer har handlat om exempelvis regler för
hur medarbetare får bete sig på arbetsplatsen och hur de får bete sig mot varandra, att bryta
enskilda medarbetares makt över andra medarbetare och att bryta oacceptabla beteenden mot
chefer. Det har varit helt nödvändiga processer för att säkerställa en arbetsplats med
fungerande strukturer, arbetsmiljö och förutsättningar utifrån dagens krav. För att nya
arbetssätt och kulturer ska etablera sig krävs tid, kontinuitet och en ledning som orkar och
vågar hålla ut. För att göra det behöver ledningen också stöd.
För att få acceptans och förtroende för nya strukturer krävs å andra sidan en god och
kontinuerlig kommunikation, närvaro och lyhördhet från ledningens sida som ständigt
återupprepar skälen till förändringarna och förklarar varför de är viktiga. Denna
kommunikation och närvaro är central till dess att nya strukturer, arbetssätt och
förutsättningar är helt integrerade i organisation, arbetssätt och förutsättningar.
Sedan 2014 har organisationen förändrats genomgripande. Styrningen av verksamheten har
förändrats från tre verksamhetschefer till en gemensam chef för hela Smålands Musik och
Teater och en tydlig organisation som är funktionsorienterad har införts. Det har inneburit en
stor förändring för organisationen och för medarbetarna med helt nya förutsättningar. Ett
profilarbete har inletts genom att rekrytera konstnärliga chefer för att tydliggöra vem som är
konstnärligt ansvarig och för att tydliggöra den konstnärliga profilen. Vissa grupper som
tidigare haft stort eget mandat när det gäller den konstnärliga profilen beskriver att det varit
svårt att anpassa sig till den nya organisationen.
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Ett omfattande arbete har lagts ner på att forma ”ett” Smålands Musik och Teater och att bryta
maktstrukturer hos subgrupper inom verksamheten. Samtliga tjänster har fått en
rollbeskrivning utifrån ett helhetsperspektiv. Det har historiskt funnits exempel på att
medarbetare köpt, producerat, genomfört, marknadsfört och ibland också tagit betalt för sina
tjänster vid sidan av sin lön. Detta har ledningen arbetat med att sätta stopp för. Särskilt fokus
har lagts på producentrollen som idag definierats som en tydlig projektledarroll med tydligt
mandat och ansvar för produktionen.
Ett värdegrundsarbete har pågått sedan 2015 där gemensamma värdeord har utkristalliserats
genom en omfattande process som involverat alla medarbetare. Spelregler för beteende på
arbetsplatsen har tagits fram i en process med stöd av Arbetsmiljöenheten sedan hösten 2017.
I denna process har enstaka medarbetare slutat eller sagts upp av arbetsrättsliga skäl. Detta har
av andra medarbetare ibland ifrågasatts då det tidigare inte varit tydligt vad som gäller
arbetsrättsligt. Avtal med föreningar som byggt på personliga intressen har sagts upp.
Strukturen för bidrag till fria grupper har historiskt varit otydlig då Smålands Musik och
Teater också varit anslagsgivare i vissa fall samtidigt som Smålands Musik och Teater har ett
intäktskrav. Detta är idag avslutat och Smålands Musik och Teater är inte längre
anslagsgivare.

4.2 Följa upp och analysera Smålands musik och teaters
utveckling de senaste fem åren med särskilt fokus på inre och
yttre attraktivitet
4.2.1 Utveckling de senaste fem åren
Utvecklingen de senaste fem åren har präglats av processen att få ihop verksamheten till en
sammanhållen verksamhet men också av en professionalisering i takt med tiden. Vision och
mål har tydliggjorts, processer har identifierats och beskrivits, rutiner har tagits fram och
roller har definierats. Ett arbete med att ta fram en idealsäsong har genomförts. Konstnärliga
chefer har anställts för att ansvara för den konstnärliga verksamheten, kvaliteten, utbudet och
utvecklingen.
Vid flytten in i huset 2011 beslöts att teaterns turnerande i länet skulle minska för att ge
medarbetare och ledning ro att forma en ny identitet. Besöken i länet har under de senaste fem
åren återupptagits och nu genomförs insatser i varje kommun i länet årligen.
Professionaliseringen av verksamheten har lett till fler besökare som bor utanför länet
kommer till Spira och att riksmedia fått upp ögonen för verksamheten och har belönat den
med strålande recensioner.
Landstingsfullmäktiges beslut att erbjuda musikteater har genomförts, det finns ett avtal
skrivet med Värnamo kommun och dialog om avtal pågår med Gislaveds kommun.
Unga spira är en ny verksamhet med en konstnärlig chef som ansvarar för hela Barn- och
unga utbudet vilket lett till ett starkt profilarbete.
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Dansverksamheten, som tidigare var en otydlig del, är nu en etablerad del i verksamheten.
Något som också efterfrågats av exempelvis Jönköpings kommun.
Verksamheten har investerat i avancerad fiberteknik vilket innebär att Smålands Musik och
Teater kan bedriva en världsunik verksamhet och dels erbjuda en plats att besöka för att se hur
digitaliseringen kan skapa nya möjligheter för närvaro i länet, och dels möjliggöra möten
mellan professionella musiker och exempelvis kulturskolor samt erbjuda föreställningar i
realtid på platser där rummet annars inte medger dessa evenemang fysiskt. Opera
Extravaganza var ett exempel på detta. Föreställningen under digitaliseringsdagen som
genomfördes på Elmia 20180829 ett annat.
Från att några av musikerna hade heltidsanställningar och övriga deltider, har nu alla musiker
heltidsanställningar, vilket möjliggör ökad effektivitet och kvalité och har också inneburit att
en del arbetsmiljöproblem försvunnit. Samproduktioner mellan olika delar av verksamheten
är nu möjliga i betydligt högre utsträckning än tidigare.
Kompetensutveckling

Ett systematiskt arbete med kompetensutveckling har initierats de senaste åren på individ,
grupp- och organisationsnivå som innefattat bland annat utbildningar inom projektledning och
ekonomi, gruppdynamik och ledarskap, värdegrund, säljutbildning och specialistutbildningar
inom respektive avdelning. Kompetensutvecklingssatsningen syftar till en professionalisering
av organisationen såväl som funktioner.
Kulturarbete

Efter varje medarbetarenkät skrivs handlingsplaner inom Region Jönköpings läns
verksamheter för att gemensamt vidareutveckla arbetsmiljö och trivsel. Så också inom
Smålands Musik och Teater. Sedan den förra medarbetarenkäten som genomfördes 2016 har
ett omfattande kulturarbete genomförts med stöd av Arbetsmarknadsenheten. Gemensamma
spelregler för hur en beter sig på sin arbetsplats har tagits fram, träning i att ge och ta emot
feedback har genomförts och ett gemensamt system för möten för olika frågor har införts.
Handlingsplanen utökades under hösten 2018 tillsammans med skyddsombuden i syfte att
komma åt dels ”gamla konflikter” och dels fånga upp fler områden som kan behöva
utvecklas.
4.2.2

Inre attraktivitet

Vad tycker medarbetarna på SMOT

Workshops har genomförts med alla fast anställda medarbetare under augusti 2018 samt med
ledningsgruppen.
Deltagarna arbetade med en swot-analys av verksamheten samt med framtidsfrågor. Svaren
har sammanställts utifrån vad som faktiskt skrivits i redovisningen. Ord som: och, men,
varför, därför osv har tagits bort och så har orden räknats samman. Någon kategorisering har
inte gjorts. I respektive sammanställning visas de ord som förekommer oftast i störst
teckenstorlek och de ord som förekommer mest sparsamt i minst teckenstorlek. Varje grupp
har sedan beskrivit vad de menar med sina texter.
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När det gäller verksamhetens styrkor ser det samlade svaret från samtliga grupper ut som
följer:

Sammanfattningsvis lyfts bredden i huset som den största styrkan jämte huset Spira och dess
läge. Ledarskapet, arbetsmiljön, personalen och dess engagemang, publiken, organisationen,
variationen i uppdrag och utbud samt den lojalitet som upplevs i förhållande till uppdrag och
verksamheten som styrkor.
Utmaningar
Många faktorer som fanns under styrkor kommer tillbaka i form av utmaningar. Störst
utmaning ses dock politiken vara, jämte media och att det är trångt i huset. Andra utmaningar
som lyfts är kulturen i huset, orkestern, ekonomi, ledarskapet, behovet att vara i länet,
publiken, visionen och de eldsjälar som finns. Även om de förekommer i betydligt lägre
omfattning bör ändå attityder, personalomsättning, personalen, rekrytering, värderingar och
rädslor lyftas.
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Hot
Som främsta hot lyfts ekonomin, följt av politiken, valet – vilket handlar om en rädsla för hur
kulturstyrningen kan komma att se ut, risken att verksamheten blir ett bolag, arbetsbelastning
och media.
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Möjligheter
När det gäller möjligheter ses huset Spira med dess läge som den stora möjligheten, jämte de
resurser som finns, den kreativitet och kompetens som verksamheten rymmer och den
kompetensutveckling som genomförs. Länsuppdraget, möjligheten att locka fler målgrupper
idealsäsongen och digitalisering ses också som viktiga möjligheter. Möjligheten att bygga ut
och utöka huset ses som en stor potential som kan möjliggöra att huset Spira blir ett fullskaligt
kulturhus och en samlingspunkt som kan rymma utbildning inom scenkonst, bli en plantskola
och att bredda repertoaren. Regionen som ägare ses också som en möjlighet.

Framtid
När det gäller framtidsscenarion finns det en stor majoritet i verksamheten som hoppas på en
utbyggnad av kulturhuset Spira med en större teaterscen som är lämplig för musikaler, opera,
konserter och dans. Bilden är att en scen som rymmer ca 900-1000 besökare skulle
möjliggöra ett utbud av både breda produktioner som musikaler och konserter av inresande
artister och mindre/smalare produktioner med andra inriktningar utan att konkurrera med
varandra. Det finns också förhoppningar om bättre förutsättningar när det gäller
repetitionslokaler, personalfrämjande faciliteter som fysioterapi, röstträning och
uppvärmning. Flera grupper lyfter möjligheten att vid en tillbyggnad inrymma rum/lägenheter
för frilansande artister som kan ersätta de lägenheter/hotellrum som krävs vid kortare
frilandsengagemang.
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Att Kulturhuset Spira verkligen skulle kunna utvecklas till ett kulturhus med Stockholms
Kulturhus som förlaga är ytterligare en utbredd bild av vad en utbyggnad av huset skulle
kunna innebära där bilder målas upp av studenter som hänger i huset, människor som träffas
över en kopp kaffe, utställningar som avlöser varandra i foajén och en levande kulturdebatt
förs vid välbesökta after work.
Framtidsbilderna inrymmer också mer offensiva idéer när det gäller att närma sig omvärlden,
både via fiberföreställningar i länet, pop-up teatrar, en teaterflotte på Munksjön som
möjliggör publika evenemang under sommarhalvåret och ett mer offensivt samarbete med
restaurangen för att locka nya publikgrupper.
Det är slående hur ense medarbetare och ledning är när det gäller framtidsbilder och önskan
om att bygga ut huset där visionerna av vad denna tillbyggnad skulle innebära – oavsett vad
de tycker om verksamheten idag – är oerhört samstämmiga.
Under de veckor då underökningen i huset genomfördes pågick repetitioner och förberedelser
inför säsongsstarten och under dessa veckor var trängseln mycket stor och varje kvadratmeter
var hårt belastad, varför det då var lätt att förstå beskrivningarna av trängsel och bristande
lokalytor bakom scenerna.
Slutsatser av de workshops som genomförts är att verksamheten har oerhört ambitiösa
medarbetare och ledning, kulturutmaningarna delar verksamheten i två grupper som har starkt
divergerande bilder av hur verksamheten fungerar och vilka dess utmaningar är. Dessa leder
till sprickbildning och förutsättningar för dialoger som handlar om ”vi och dom”. Det gör
också att ledarskapsutmaningarna är stora, inte minst utifrån den mediabild av verksamheten
som målats och det drev på verksamhetschefen som gått i media. Trots detta är medarbetare
och ledning i många frågor väldigt överens exempelvis när det gäller styrning och önskemål
om armlängdsprincipen och behovet av långsiktighet när det gäller styrningen av
verksamheten. Sammantaget finns det en oerhörd potential i verksamheten och ett stort behov
av lugn och möjlighet till fokus på arbetsuppgifter och utveckling.
4.2.3 Yttre attraktivitet
Verksamheten har under några år fokuserat hårt på att skapa ett utbud som lockar besökare
utanför länet med följd att bussbolag, hotell och restauranger i stan får ökad omsättning.
Kulturen bidrar på detta sätt förutom en spridning av Jönköping och Jönköpings län ur ett
attraktivitetsperspektiv också till besöksnäringseffekter.
Det finns nu ett nationellt intresse för verksamheten. Både externt hos media och publik men
också när det gäller konstnärlig personal som nu söker sig till verksamheten. Exempelvis
musiker vid rekryteringar där det nu kommer personer från hela världen. En av Smålands
Musik och Teaters nya konsertmästare kommer exempelvis från Australien.
Frilansande medarbetare syn på Smålands Musik och Teaters attraktivitet

De frilansande medarbetarna har svarat på åtta öppna frågor. De är sammantaget
överväldigande positiva till att arbeta på SMOT.

17

På frågan hur respondenterna ser på SMOT:s attraktivitet – ur sitt perspektiv, har fler än
hälften valt att skriva kombinationen ”mycket attraktivt”. Arbetsplatsens fysiska
förutsättningar lyfts som skäl till attraktiviteten liksom ledningens visioner, en känsla av
framåtdriv, arbetsmiljön och den breda kompetensen på arbetsplatsen. Flera använder
uttrycket ”vänlig och inkluderande arbetsplats”.
”En arbetsplats med hög professionalitet och hög kompetens och samtidigt mycket vänligt och inkluderande.”

Lokalerna lyfts fram liksom SMOT:s placering geografiskt i Sverige – i centrum mellan
landets tre största städer.
”Det är också attraktivt att SMOT är placerat på Spira som möjliggör högkvalitativa produktioner utanför de
tre storstäderna.”

Miljön på SMOT beskrivs som positiv, kreativ, utvecklande, stimulerande och dynamisk.
”Jag gillar att så mycket verksamhet är i samma hus. Sinfoniettan, skådespelarensemblen, med både barnungdoms- och vuxenföreställningar. Och storsatsningen på musikaler m.m. Huset är väldigt mäktigt
arkitektoniskt.”

Flera säger att de lockas av satsningen på musikteater och verksamhetens höga ambitioner.
”Ur ett perspektiv för mig som frilansare så är det fantastiskt att det kommit ytterligare en scen för
musikalartister. En institution dessutom som ej är lika beroende av namn, med möjlighet att få göra bra
uppgifter.”
Vad är bra?

På den direkta frågan: Vad är bra? Lyfter flertalet fram den goda stämningen, samverkan på
arbetsplatsen, trevliga kollegor och positiva ”vibbar” liksom lokalerna som upplevs trevliga,
fräscha och inspirerande. En stark upplevelse av omtanke om resultat och om personalen och
att den ska må bra lyfts av flera respondenter.
”Ett vänligt hus där man känner sig välkommen. Bra resurser att tillgå. Underbart med Sinfoniettan och en
närvarande chef!”

Arbetsplatsens ledning, organisation, kommunikation, professionalism och villkor lyfts av fler
än hälften som något positivt. Många beskriver också en känsla av dynamik som positiv och
ord som: mångfald av aktiviteter som berikar varandra, ny-tänk, kreativitet, konstnärlig frihet,
tillit till medarbetarna, spännande visioner och arbetsplats, lösningsorientering och variation
används som beskrivning för den.
”Jag som konstnär fick fria händer på ett sätt som kändes tillitsfullt och möjliggjorde ett bra resultat.”
”Det är varierade projekt, barn, teater, konserter. Med olika program – ett hus som koncentrerar allt. Hela
kulturen på en plats. Jag tror att SMOT är jätteattraktivt, men jag tror att regionens människor behöver göra
SMOT till sitt eget kulturcentrum.”
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Även Jönköping som stad lyfts som något positivt liksom alla de PR aktiviteter som
ensemblen deltar i för att marknadsföra produktionerna. Att det varit öppna auditioners ser
flera som något positivt. Maten i matsalen lyfts också fram som något positivt.
Vad kan förbättras?

På frågan vad som kan förbättras är svaren färre och mer blandade. Flera anger som enda svar
att: ”allt är bra”.
Flest mer utvecklade svar handlar om att teatersalongen inte riktigt är anpassad till
musikteater, den anses vara för liten – viket försvårar förutsättningar för lönsamhet, att golvet
är för hårt för dans och att det skulle bli mer effektivt med en scen för musikteater som också
kunde nyttjas till andra större produktioner och på så sätt bidra till SMOT:s attraktivitet. Det
skulle också medge fler produktioner anser respondenterna. Några anger att huset är väldigt
trångt. Några anger också att det är få loger och att några av dessa är för små.
När det gäller villkor anger ett par att det behövs tydligare information och rutiner för hur
processen från överenskommelse till utbetalad lön går till oavsett om en blir anställd eller
skriver ett kontrakt. Någon anser att kommunikationen i samband med reklamgig kan bli
bättre.
Flera anger att det behöver finnas tillgång till naprapat, massage och fysioterapeut, bastu och
gym för dansarna för att förebygga skador och genomföra rehab träning. Någon anger att det
också borde finnas tillgång till röstmassage och talpedagog.
Några anger att det är ett för finkulturellt utbud på SMOT, vilket de menar riktar sig till en
äldre och mindre publik och utesluter många andra, samtidigt som någon anger att utbudet
behöver bli mer högkulturellt.
”SMOT behöver skapa publik. Orkestern kan inte bara spela för gamla människor. Musikerna är till för alla!!!”

Ett par anger att marknadsföringen kunde bli bättre, bredare och spridas i en större del av
landet, någon tycker att den digitala skylten utanför Spira bör vara större. Någon anser också
att orkestern behöver bli större. Någon anser att städningen inte alltid håller nivån.
Flera anger att kommunikationerna till och från Jönköping med tåg behöver bli bättre. Det
kan vara svårt att ta sig hem till familj och vänner med de arbetstider som gäller.
Hur andra kollegor ser på möjligheterna och förutsättningarna

I ett försök att fånga ”det som sägs” om verksamheten och verksamhetens rykte i branschen
ställdes frågan: ”hur tror du att andra kollegor ser på möjligheten/förutsättningarna att arbeta
på SMOT? En majoritet svarade att de tror att andra ser SMOT som en ”attraktiv” eller
”väldigt attraktiv” arbetsplats. Flera säger att SMOT har ett ”gott rykte” eller ”väldigt gott
rykte” i branschen och att de blivit rekommenderade av andra att söka sig till SMOT. Flera
lyfter att verksamheten arbetar enligt kollektivavtalet som en väldigt positiv signal, att
arbetsmiljön anses trevlig och att kollegor, administration och chefer anses vänliga och
trevliga. Några beskriver att ledningens höga ambitioner lockar landets elit till SMOT vilket
gör att många andra tycker det vore positivt att få arbeta på SMOT.
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”Alla vill jobba på en progressiv arbetsplats med bra förutsättningar.”
”Att man får jobba med Sveriges elit – folk som är kompetenta.”

Någon beskriver att det fanns ett dåligt rykte efter boendesituationen efter Les Miserables,
men att den bilden ändrat sig nu.
Vad tycker andra är bra?

Vanligaste svaret är: ”allt är bra” eller ”allt är perfekt”. Respondenterna beskriver en bild av
verksamheten som vänlig, trevlig, proffsig, kreativ och kompetent. Huset lyfts fram, dess
arkitektur, lokaler, repetitionsmöjligheter, loger och verkstaden inhouse, liksom ledningen
och mentaliteten på SMOT. Musikalsatsningarna lyfter flera som det som satt SMOT på den
nationella kartan. Den konstnärliga friheten, att verksamheten har flera delar och en stor bredd
och att Sinfoniettan finns på plats. Restaurangen sägs också vara känd för sin goda mat.
Vad tycker andra kan förbättras?

Flest svarar: ”inget kan förbättras” eller ”allt är bra”. Ett par respondenter som utvecklar
svaret anger att boendet fortfarande har en del övrigt att önska. Flera anger ett önskemål om
fler musikaler och fler stora produktioner med högre budget. En större långsiktighet i
planeringen önskar någon, och en annan respondent tycker att orkestern borde vara större.
Vad krävs av en attraktiv arbetsplats

På frågan vad som krävs rent allmänt för en attraktiv arbetsplats ur ett frilansarperspektiv
svarar nästan hälften god och tydlig kommunikation, att varje medarbetares kompetens
respekteras och en närvarande chef. En ledning med visioner, hög konstnärlig standard och
höga ambitioner anses av flera som attraktivt. En bra arbetsmiljö och bra arbetsvillkor där
kollektivavtalen gäller lyfts av flera. Möjlighet till utveckling och att bli utmanad ser flera
som eftersträvansvärt.
”Möjlighet att få utvecklas och avancera inom sitt gebit.”
”Respekt för alla avdelningars arbete. Att arbetsplatsen ställer höga krav på kvalitet vilket sporrar och utmanar
de anställda.”

Behovet av fysioterapeut, naprapat, massage, gym och bastu återkommer i syfte att förebygga
skador och för att sköta tränings- och rehabiliteringsprogram. Trevliga kollegor, en vänlig,
respekterande och välkomnande atmosfär återkommer också bland svaren.
”Att man känner sig trygg på jobbet och har kul. Den känslan infinner sig när det finns ömsesidig respekt
sinsemellan. Upplever det på SMOT <3.”
”Att bli tagen emot med öppna armar när man kommer utifrån. Och det känner jag att jag har blivit.”

Att det finns uppehållslokaler som är trevliga då jobbet ibland innebär en hel del väntan
nämns av några.
Övriga medskick

Några beskriver situationen där de är gäster i en främmande stad och att det inte alltid är så
enkelt. Möjligheten för familjen och vänner att komma och hälsa på behöver förbättras. Fler
lånecyklar vore positivt som kan lånas över natten. Fler anger också att det skulle vara väldigt
attraktivt om familjen kunde få komma och titta på produktionen på bästa plats och inte bara
längst upp, längst bak och information om möjligheten behöver komma i god tid för familjen
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finns inte här ”stand by”. Behovet av fysioterapeut, naprapat, massage, gym och bastu för
dansare återkommer igen.
Vid behov av prioriteringar av ekonomiska eller andra skäl, tycker några att prioriteringarna
måste utgå från vad som behövs av ensemblen och att en inte drar ner på kostnaderna där de
behövs mest.
En respondent föreslår en app för varje produktion där all information finns och där alla
system som behöver skötas finns, eftersom det är svårt att lära sig nya system för varje
produktion och arbetsplats en arbetar på.
Några anger att verksamheten behöver bli bättre på att göra reklam ute i landet. Flera skriver
om förutsättningarna för SMOT:s attraktivitet för en bredare publik.
”Jag tror det är viktigt att också medborgarna vet och känner att SMOT är till för och gör produktioner för dem.
SMOT behöver vara prisvärt för alla. Konserter eller föreställningar kunde göras runtom utomhus i länet på
sommaren eller under våren och biljettpriset kunde då vara lite lägre.”
”Jag tror att ett varierat programutbud som det är nu är jättebra.”
”SMOT behöver bli mer känt, inte minst i länet.”
”Huset ligger otroligt vackert och har verkligen potential at bli en stor musikalteater. Fortsätt!!!”

Slutligen säger några att de gärna återkommer och arbetar på SMOT igen.

4.3 Genomföra en omfattande marknadsundersökning utifrån
förslagen i RUS remissen
För att identifiera vad länsinvånarna efterfrågar har en marknadsundersökning baserat på 1000
intervjuer genomförts av Novus under perioden 28/11-3/12 2018. De tillfrågade har varit i
åldrarna 18-79 med syftet att fånga upp vad invånarna i länet skulle vilja ha, vad de anser är
positivt respektive saknas i kulturlivet i Jönköpings län. Fokus har legat på
attraktivitetsperspektivet kopplat till den regionala utvecklingsstrategin.
Den visar att 41 % tycker att det finns ett mycket stort utbud av kulturella upplevelser i
Jönköpings län. 26% uppger att kulturen i Jönköping erbjuder mycket som jag är intresserad
av, 48% säger att jag skulle vilja gå på fler kulturevenemang än jag gör idag och 35% säger
att kulturutbudet i Jönköpings län bidrar till att jag trivs.
På en öppen fråga om vad respondenterna önskar mer av i länet säger 21 % att de önskar mer
musikaliska evenemang, 14 % att de vill gå på fler konserter, 13 % önskar gå på mer
teater/dans, 4 % vill gå på mer film/eller bidra till filmskapande och 4 % vill se mer kultur för
barn och unga.
På den öppna frågan vad som kan få kulturutbudet att kännas mer lättillgängligt
(Svarat ”Ja, absolut”, de 5 mest nämnda)
 Att utbudet finns på mindre orter 56%
 Att det finns mer information (annonser mm) 53%
 Att utbudet blir mer flexibelt i form av turnéer eller besök på olika platser i länet 53%
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Att priserna på kultur blir lägre 48%
Att det finns bättre kommunikationer/resmöjligheter till och från 48%

Huvudinsikter - vad skiljer grupper åt
 Musik är ett viktigt område som många vill ha mer av i olika former olika former.
 Kvinnor är kulturbärare i Jönköpings län idag. De är mer intresserade av kultur,
konsumerar och är mer nöjda med utbudet. Fler kvinnor tycker kulturen bidrar till att
vilja bo och leva i länet. Kvinnor önskar i högre grad än män lägre priser och bättre
resmöjligheter till från kulturevenemang.
 Färre män hittar i dagsläget intressant kultur länet. Bland män tycker 20% att det finns
mycket kultur i länet som de är intresserade av, mot 32% bland kvinnor. Män vill ännu
högre grad än kvinnor ha mer musik och även filmer.
 De yngsta18-29 år önskar sig i högre grad än övriga mer information (t ex annonser),
digitalt tillgänglig kultur, lägre priser och bättre öppettider.
 Personer 30-49 år känner störst sug efter att gå på fler kulturevenemang. Särskilt
konserter intresserar dem. De största hindren tycks ha med livsfas och tidsbrist att
göra, inte med prisnivå eller resmöjligheter.
 Kulturen spelar stor roll för pensionärer. De äldsta 65-79 år är den grupp som framför
allt upplever att kulturen bidrar till att de trivs med bo och leva i Jönköpings län.
Utbudet skulle bland annat kännas mer tillgängligt för dem med lägre priser och ökat
utbud på mindre orter.
 Det är främst högutbildade som vill ha mer kultur. Att locka personer med lägre
utbildning blir därför en utmaning. Men båda grupperna har samma områden som de
främst vill ha mer musik, konserter, teater och dans – vilket kan underlätta
satsningarna framåt.
 Stadsbor vill gå på ännu fler kulturevenemang och boende landsbygden ha närmare till
kulturen. Landsbygdsbor önskar geografisk närhet och bättre resalternativ, men tycker
i lägre grad att digitalt tillgänglig kultur skulle passa dem.
Av materialet kan dras flera slutsatser och det kommer att vara värdefullt också när
handlingsplaner för den regionala utvecklingsstrategin tas fram. Med önskvärd tydlighet ses
behovet och efterfrågan på kulturen närvaro i hela länet varför Smålands Musik och Teater
behöver få stöd för att utveckla denna verksamhet vidare. Avtal som det som Värnamo
kommun har och Gislaveds kommun är på väg att teckna med Smålands Musik och Teater är
viktiga för att kunna planera och dimensionera produktioner för turnéer i länet.
Förutsättningarna i kommunerna skiljer sig starkt åt och fiberutbyggnaden kan vara en väg att
i högre utsträckning kunna erbjuda produktioner även i delar av länet där rummen för
scenkonst är begränsande.

4.4 Analysera verksamhetens ekonomi och förutsättningar i
relation till framtida utveckling i syfte att föreslå eventuella
förändringar när det gäller organisation
Denna utredning har inte som uppgift att genomlysa det ekonomiska resultat verksamheten
hade 2017 eller orsakerna till det. Det är redan utrett i andra sammanhang. Däremot har en
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genomgång av verksamhetens förutsättningar för en god ekonomistyrning gjorts. En extern
revisionsfirma har medverkat i det arbetet genom intervjuer av representanter från ledning,
administration och producentkåren. Revisionsfirman har lämnat en muntlig redogörelse för
sina observationer och slutsatser till regionledningen i augusti 2018.
Sammanfattningsvis såg revisionsfirman vid den tidpunkten att Smålands Musik och Teaters
arbete med budgetprocesserna var föredömligt, men att den ekonomiska styrningen i
genomförande- och uppföljningsprocesserna fortsatt hade förbättringspotential. Konkret
föreslog de att styrning och ledning av controllingfunktionen borde harmonieras med
styrstrukturen i övriga Region Jönköpings län, för att säkerställa en oberoende controlling och
att för det avsedda digitala ekonomi- och resultatuppföljningsprogram används i alla steg i
processen. Detta skulle, enligt revisorerna, kunna skapa en större transparens och säkerställa
att verksamhetsledningen och regionledningen kan få tidiga och relevanta indikatorer på
resultatutvecklingen. Detta är nu genomfört.
Revisionsfirman beskrev också en upplevelse av att Smålands Musik och Teater i praktiken
fjärmar sig något från Region Jönköpings län, i delar har ett arbetssätt som påminner om ett
bolags och bland ser stödstrukturerna inom Region Jönköpings län som ett hinder, snarare än
ett stöd. Detta har tidigare uppmärksammats av både Smålands Musik och Teaters ledning,
Utbildning och Kulturs ledning och av regionledningen. Smålands Musik och Teaters ledning
har särskilt lyft betydelsen av att de digitala stödsystemen och övriga stödprocesser stödjer de
kollektivavtal som finns inom kultur- och scenkonsten.
Hur utvecklingen på Smålands Musik och Teater betraktas beror till stor del på vilket
perspektiv den ses utifrån. Ur ett attraktivitetsperspektiv kan utvecklingen inte beskrivas på
annat sätt än fantastisk. 2017 slog verksamheten alla publikrekord och många länsinvånare,
såväl som långväga gäster, som aldrig besökt Smålands Musik och Teater tidigare såg
musikalen Les Misérables. 18 000 besökare såg föreställningen varav 40 % var tillresta
besökare från andra län. En enad kritikerkår och alla besökare bekräftade att intresset för
musikaler är mycket stort.
Utvecklingen höll i sig under hösten 2018 då verksamheten producerade sin första egna
Broadwaymusikal med strålande recensioner i rikspress med höga besökssiffror både från
länet och från besökare utifrån. Undersökningar har också visat att musikalbesökarna som
besöker Spira för första gången i hög utsträckning kommer tillbaka och ser andra
produktioner. Det visar att musikalerna är viktiga inkörsportar till övriga evenemang och att
de är ett viktigt komplement för att säkerställa en långsiktig tillströmning till andra
produktioner.
Sett ur den regionala utvecklingsstrategins perspektiv där ett viktigt mål är att öka
nattbefolkningen i hela länet har Smålands Musik och Teater lyckats med det andra offentliga
scenkonstinstitutioner inte lyckats med – att skapa ett nationellt intresse för verksamheten
som beskrivs hålla en hög kvalitet och erbjuda ett attraktivt utbud. Detta är en av de viktigaste
pusselbitarna för att locka människor att flytta till en plats, respektive att få människor att vilja
bo kvar.

4.5 Genomföra en omvärldsanalys som syftar till att lära av andra,
där andra offentligt ägda kulturinstitutioner och hur dessa
drivs, organiseras och utvecklas ingår
En sammanställning över styrelseformer, verksamhetsinriktning och ekonomiska
förutsättningar har gjort för alla offentligt ägda kulturscener i landet. Det finns exempel på allt
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ifrån bolagsformer, förvaltningsdrivna institutioner, samägda institutioner och stiftelseägda
institutioner. Utifrån sammanställningen har en fördjupad studie av Wermlands Operan,
Malmö Operan, Göteborgs Operan, Västerås Teatern, Gävle konserthus och Scenkonst
Sörmland gjorts med tillhörande djupintervjuer med verksamhetsansvariga i olika positioner i
syfte att lära av andra. Bortsett från Malmö Operan har samtliga ett uppdrag att också verka i
det län de finns samt ett uppdrag att producera för barn och unga. Samtliga beskriver att ett
kulturarbete har gjorts under senare år i organisationerna, men utifrån olika utgångspunkter.
Det finns en gemensam bild av stora kollektiv som styrs av logiker som inte är gängse på
arbetsmarknaden och ibland upplevs som svårstyrda. En nyckelfaktor har för flera varit att
skapa en gemensam bild över vision, mål och uppdrag, hur samverkan ska ske och var
beslutsmandatet för olika frågor finns. Dialogen på lokal nivå beskrivs i flera fall som den
avgörande framgångsfaktorn.
På olika sätt beskrivs produktioner som samlar många besökare som framgångsfaktorer.
Musikteater har varit en nyckel för flera av institutionerna att hitta nya och yngre målgrupper
och för att öka sina besökstal också till andra produktioner. Samtidigt betonas bredden för att
produktioner som lockar en liten publik också ska få plats. Beroende på
egenfinansieringskravet ses ett intresse för att erbjuda smala produktioner. Ju lägre krav, desto
större intresse och tvärt om desto mindre behov av att locka många besökare. Däremot finns
en samsyn där produktioner som lockar besökare från andra delar av landet än det egna länet
beskrivs som avgörande för institutionens attraktivitet och kvalitet. För att bidra till länets
attraktivitet beskrivs behovet av produktioner som lockar besökare långt utanför
länsgränserna.
Balansen mellan professionella produktioner som lockar många besökare till institutionen
kontra behovet/viljan att finnas i respektive läns geografi där det kan vara svårt att
upprätthålla samma standard är en utmaning för flertalet. Samtidigt finns det några mycket
intressanta exempel på hur samverkan med länets kommuner och hur produktioner genomförs
runt om i respektive län. Utmaningar med scenrum som inte är anpassade för de produktioner
som kan erbjudas på scenkonstinstitutionen beskrivs liksom dilemmat vilka produktioner som
är lämpliga att erbjuda i de lokaler som erbjuds och den kvalitet/professionalism som
scenkonstinstitutionen önskar stå för. Produktioner anpassade för mindre rum, skolor och
äldreboenden beskrivs som lyckade exempel.
Ekonomiskt har Smålands Musik och Teater ett relativt högt krav på egenfinansiering för att
inte vara ett bolag. Andra institutioner med liknande ägarstruktur och samma krav på närvaro
i länet har betydligt lägre krav på egenfinansiering: vanligtvis 4 % eller lägre.
Institutioner med högre krav på egenfinansiering löser det med ett nära samarbete med
näringslivet och med sponsring förutom att de har större scenrum som rymmer betydligt fler
besökare än vad Smålands Musik och Teater har varför populära produktioner kan bidra till
ökade intäkter.
Professionella produktioner och krav på hög kvalitet ställs ibland mot krav att samarbeta och
bereda plats för det fria kulturlivet. Också här finns en skillnad där bolagen i lägre
utsträckning har dessa krav medan institutioner som drivs i förvaltningsmodell har högre krav
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på att bereda plats för amatörer/det fria kulturlivet. Detta ses ibland som ett berikande tillskott
och ibland som en utmaning när det gäller att kunna planera sin repertoar, sitt varumärke och
sin attraktivitet. Även om urvalet är litet ses en kombination av högt krav på egenfinansiering
parallellt med höga krav på att erbjuda det fria kulturlivet plats som en utmanande
kombination.

4.6 Föreslå utvecklingsåtgärder som kan bidra till ytterligare
utveckling av Smålands musik och teater
Utifrån de workshops som genomförts med alla medarbetare, ledning och fackförbund på
Smålands Musik och Teater samt de enskilda samtal som genomförts med medarbetare och
fackliga representanter behöver styrningen av Smålands Musik och Teater tydliggöras. Dels
behöver armlängdsprincipen värnas som modell för styrning av kulturverksamheter enligt den
svenska modellen och dels behöver principer som gäller för styrning av övriga verksamheter
inom Region Jönköpings län också gälla Smålands Musik och Teater.
Styrning enligt modellen för Region Jönköpings län

Region Jönköpings län styrs via politiskt fattade beslut som budget och
uppdragsbeskrivningar. I dessa anges mål och indikatorer som var för sig har måltal som
verksamheten ska nå. Redovisning av måluppfyllelse utifrån budget och
uppdragsbeskrivningar görs i månadsrapporter och bokslut (tertial- och årsbokslut). Modellen
har tillsammans med de uppföljningar som sker regelbundet på tjänstepersonsnivå med
verksamhetsdialoger och uppföljningar visat sig skapa goda förutsättningar för en hög
måluppfyllelse och ekonomi i balans. Som exempel kan nämnas sjukhus i absoluta
toppskiktet i landet. Det är därför viktigt att verksamheten kan och får planeras utifrån de
politiskt fattade besluten och att respektive chef får mandat, förutsättningar och stöd i att
genomföra dessa – utifrån analys och sin sakkompetens. När det råder oklarhet över vad det är
som är politiskt önskvärt och vad som gäller är det svårt att samla en organisation kring de
mål som är politiskt beslutade.
Organisation och styrmodell

Det har politiskt och i verksamheten till och från förts ett informellt samtal kring huruvida
Smålands Musik och Teater borde bli ett bolag eller inte. Denna utredning har inte funnit stöd
för en organisationsförändring, trots att många argumenterat både länge och väl för det. Det
finns de som intervjuats under punkten omvärldsanalys som varit tydliga med att
armlängdsprincipen endast uppnås genom att bolagisera en kulturverksamhet. Det finns också
de som anger att det inte spelar någon roll vilken styrform som gäller utan det är ömsesidig
respekt och transparenta spelregler som skapar förutsättningar för den svenska modellen för
att styra kulturen och armlängdsprincipen.
De utmaningar som ett bolag skulle kunna lösa bedöms i denna utredning inte lösas av bara en
bolagsbildning utan kräver också andra insatser. Däremot skulle ett bolag kunna ge vissa nya
möjligheter när det gäller kompletterande finansiering och ärmlängdsprincip i förhållande till
ägaren. Det finns alltså både det som talar för och emot en bolagisering och en del faktorer
som möjligen talar för att diskussionen är för tidigt lyft. Resultatet skulle kanske se
annorlunda ut om några år. I Region Jönköpings län har inte bolag bildats för verksamheter
där Regionen är ensam ägare.
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Samverkan med restaurangen

Under utredningen har restaurangen och dess verksamhet förts på tal av flera olika
intressenter. Frilansarna lyfter fram den goda maten, besökare till restaurangens
fotbollssatsning sommaren 2018 som sedan besökt ”On the Town” har beskrivit
fotbollssatsningen som en dörröppnare till Spira. Andra uttrycker ett missnöjde med utbudet
och servicen under pauser vid olika evenemang. FC-gruppens chef Håkan Axelsson har
intervjuats under utredningen och han visar ett stort engagemang för verksamheten och en
vilja att tillsammans med Smålands Musik och Teater utveckla koncept, service och utbud för
att gemensamt möta nya och gamla besökare på bästa sätt.
Från verksamheten lyfts önskemål om att driva restaurangen i egen regi. Här ses möjligheter
att förbättra servicen i vid pauser och att erbjuda andra typer av evenemang.
FC-gruppen drivs som bolag och drivs därmed affärsmässigt. Offentliga verksamheter ska
inte otillbörligt konkurrera med privat näringsverksamhet.
Genom en nära samverkan bedöms möjligheterna till synergieffekter för båda verksamheterna
vara stora. Publikvärdar inom Smålands Musik och Teater kanske kan stötta restaurangen vid
pauser så att dryck kan serveras snabbare och köer undviks? Restaurangens möjlighet till
aktiviteter kopplade till utomhusmiljön, afterworks och evenemang med storskärmar kan
locka nya grupper till huset Spira och precis som en del fotbollsintresserade besökare lockas
till ett första besök till produktioner i Smålands Musik och Teaters regi. För att utröna
potentialen i samverkan bör denna utvecklas i syfte att stärka huset Spiras attraktivitet både
under dagtid och under kvällstid, vilket bedöms kunna gynna både restaurangen och
Smålands Musik och Teater.

4.7 Föreslå förtydligad styrmodell för kulturen i RJL utifrån
armlängdsprincipen
Under utredningsarbetet har armlängdsprincipen kommit upp på olika sätt, exempelvis när
medarbetare tecknat bilden av politiker som för samtal med fackliga representanter och andra
grupper inom SMOT utan att verksamhetsledningen varit involverad. Dessa medarbetare har
ibland fått uppfattningen att de fått uppdrag av politiken den vägen som de sedan driver mot
verksamhetsledningen. Arbetssättet har genererat många frågor och varit källa till oro och
rädsla, både från grupper som inte varit med och träffat de politiska företrädarna, från
skyddsombud och från chefsleden. Denna oro och rädsla är högst påtaglig inom Smålands
Musik och Teater.
Huruvida den politiska ledningen står bakom verksamhetsledningen och ger dem
förutsättningar att leda verksamheten eller ej är en viktig signal till både ledning och
medarbetare. Om verksamheten eller dess chefer upplever en otydlighet i mandat och
förtroende kan det leda till känslor av rädsla, vanmakt och oro både hos verksamhetsledning
och hos medarbetare. Chefer kan då ha svårt att ta nödvändiga beslut, företräda arbetsgivaren
och stå upp för den ekonomistyrning och den värdegrund de har i uppdrag att företräda.
Medarbetare å andra sidan kan uppleva otrygghet och en känsla av att inte veta vem de kan
lita på och vad som kommer att hända med verksamheten över tid. Det kan också leda till en
upplevelse att verksamheten är ett verktyg för olika politiska intressen.
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För att motverka detta är det av stor betydelse att uppdrag och frågor om förtroende avgörs i
de forum där de hör hemma så att verksamheten kan få ett tydligt uppdrag, känna stöd och
trygghet samt kan få det friutrymme de bör ha utifrån den svenska modellen för kulturpolitik.
Om det finns en önskan att avvika från den svenska modellen bör det föregås av en diskussion
och ett beslut kring detta som blir transparent och som verksamheten kan förhålla sig till.

4.8 Föreslå långsiktig inriktning för SMOT utifrån den regionala
utvecklingsstrategins attraktivitetsperspektiv
Professionell scenkonstinstitution – uppdrag att stödja kulturutveckling i länet

En skiljedimension är perspektivet att utveckla en högprofessionell scenkonstinstitution
kontra uppdraget att sprida kultur i länet och att stödja det fria kulturlivet. Uppdragen kan i
delar ses som motsatser, liksom kravet på egenfinansiering och uppdraget att erbjuda det fria
kulturlivet ett utrymme i kulturhuset Spira.
Att Kulturhuset Spira erbjuder högprofessionella och publikfriande produktioner är av
avgörande betydelse för länets attraktivitet och för att behålla och öka nattbefolkningen i
länet. Utifrån den regionala utvecklingsstrategin är tillgången till breda produktioner som
musikteater, konserter av olika slag och teater som många kan uppskatta helt avgörande för
att öka nattbefolkningen i länet.
Att professionell kultur som lockar breda skaror finns tillgänglig i hela länet är på samma sätt
viktigt för att hela länet ska kunna leva och utvecklas. Tillsammans med länets kommuner
behöver en dialog föras kring förutsättningarna för att erbjuda kultur i hela länet och det
behövs politiskt stöd för att fler kommuner ska vilja/ha förutsättningar för att teckna avtal
med Smålands Musik och Teater i syfte att fler produktioner ska kunna genomföras i fler
delar av länet.
Relationen mellan offentlig finansiering och publikintäkter

Egenfinansieringens nivå behöver diskuteras. Beroende på vägval får det konsekvenser för
verksamheten.
Krav på externa intäkter i förhållande till små föreningar/bands önskemål om tillgång till
Smålands Musik och Teater

När det gäller att erbjuda det fria kulturlivet utrymme i Kulturhuset Spira behövs en balans
mellan politiskt beslutade intäktskrav och förväntan på tillträde till huset för det fria
kulturlivet. Tillgång till huset för det fria kulturlivet behöver också ställas mot hur omfattande
kravet på Smålands Musik och Teaters egna produktioner är då dessa ofta behöver planeras
flera år i förväg. För att de fria kulturlivet ska kunna få god tillgång krävs att det finns
obokade lokaler. Förväntan och förutsättningarna behöver tydliggöras och när beslut fattats
behöver alla stå upp för de beslut som tagits och inte göra frågan till en slagpåse.
Det finns många vinster med samverkan mellan Smålands Musik och Teater och det fria
kulturlivet. Medarbetarna på Smålands Musik och Teater kan fungera som mentorer och
stödja produktioner på olika sätt. Olika former kan berika varandra och det, relativt andra,
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stora inslag av exempelvis amatörskådespelare i produktioner inom Smålands Musik och
Teater ger vinster både för det fria kulturlivet och för verksamheten på Spira.
Armlängdsprincipen för styrning av kultur

Armlängdsprincipen för styrning av kulturen bör, om samma princip ska gälla för kulturen i
Region Jönköpings läns regi som i övriga landet, införas och den politiska styrningen bör, i
enlighet med den svenska modellen, koncentreras till uppdragsbeskrivningar och budget.
Marknadsföring och spridning

Regelbundna undersökningar av invånarnas efterfrågan när det gäller ett attraktivt utbud när
det gäller kultur i sin breda bemärkelse bör genomföras i syfte att identifiera önskemål och
eftersträvansvärt utbud för att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin.
Ett gemensamt arbete med att sprida den positiva bilden av den höga kvalitet och de attraktiva
produktioner som Smålands Musik och Teater genomför vore önskvärt. Utifrån de
recensioner och den uppmärksamhet verksamheten fått av riksmedia de senaste åren borde en
stolthet över verksamheten kunna etableras och spridas i länet.
Verksamheten behöver också politiskt stöd för att kunna skriva avtal med samtliga kommuner
i länet gällande produktioner och närvaro av Smålands Musik och Teater där.
Fiberutbyggnaden kan vara en framgångsfaktor för att möjliggöra produktioner även i
kommuner där tillgången till scenrum är begränsat.

5. Referenser
Duelund, Peter, "Cultural policy: An overview"
Glesbygdsverkets rapport 2009, ”Kultur kan göra skillnad!”
Lundström, C. Kultur kan göra skillnad! En termometer och receptsamling om kultur i
glesbygdstäta kommuner. Östersund: Glesbygdsverket, 2009.
Mangset, Per, 2015, "Kulturpolitiska modeller i Västeuropa” Karlstad Universitet
Nilsson, Sven, 2003, Kulturens nya vägar, Malmö
Näringsdepartementet. En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och
sysselsättning 2007–2013. Stockholm: Näringsdepartementet, 2007.
Näringsdepartementet och kulturdepartementet. Handlingsplan för kulturella och kreativa
näringar”. Promemoria 2009-09-16. Stockholm: Näringsdepartementet, kulturdepartementet,
2009. http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/naringslivsutveckling/
kulturellaochkreativanaringar/omprogrammet.4.48a604441429f3886202409.html
Regeringens proposition 1974:28.
Regeringens proposition 1996/97:3.
Regeringens proposition 2001/02:4. En politik för tillväxt och livskraft i hela landet.
Regeringens proposition 2009/10:3. Tid för kultur
Regeringens budgetproposition för 2015. Regeringens proposition 2014/15:1.
Regeringens vårändringsbudget för 2015. Regeringens proposition 2014/15:99.
SOU 1972:66. Ny kulturpolitik. Se exempelvis s. 172 ff. Kungl. Maj:ts proposition angående
den statliga kulturpolitiken.

28

SOU 2009:16. Betänkande av Kulturutredningen. Tid för kultur.
SOU 2010:11, Spela samman
Se t ex SR:s Kulturnytt 2015-04-09 15 nya miljoner till kulturen i vår och 2015-04-15
Regionerna får tillbaka kulturpengar.
Se t ex Tillväxtanalys. Varför är vissa platser mer attraktiva för boende än andra? – en
forskningsöversikt om de faktorer som skapar boendeattraktivitet. PM 2014:13. Östersund:
Tillväxtanalys, 2014
Tillväxtanalys. Fakta och exempel kring lokal attraktivitet. Rapport 2014:14. Östersund:
Tillväxtanalys, 2014.

29

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 87-101
Tid:

2019-06-19 kl.09.00-16.30

Plats:

Regionens hus, sal A

§100

Informationsärenden och aktuellt
Regionala utvecklingsdirektören slutredovisar
utredningsuppdraget om Smålands musik och teater RJL
2018/1151. Utredningens syfte är att utifrån verksamhetens
betydelse för länets attraktivitet säkerställa verksamhetens vidare
utveckling.
Frågor kring utredningen besvaras.
Anmälan av motionerna:
RJL 2019/654 Framtiden för Smålands Musik och Teater
RJL 2019/419 Sinfoniettans vara eller icke vara
RJL 2018/1374 Smålands musik och teaters uppdrag
Nämndens ledamöter ges möjlighet att komma med inspel. Efter
behandling i presidiet tas förslag till beslut fram.

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

Gun Lusth (M)

Per Eriksson (C)

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 88-100
Tid:

2019-06-10 kl:13.00-14.50

Plats:

Regionens hus, sal B

§98

Motion - Smålands musik och teaters uppdrag
Diarienummer: RJL 2018/1374
Beslut
Presidiet föreslår
 Att information i ärendet lämnas vid nämndsammanträdet
och att nämnden ges möjlighet att komma med inspel,
därefter tar presidiet fram förslag till beslut.
Sammanfattning
Håkan Sandgren, Eva Eliasson och Per Svenberg för
Socialdemokraterna har inkommit med en motion - Smålands
musik och teaters uppdrag, där man föreslår:
 Att Smot får i uppdrag att arbeta för ett brett och varierat
kulturutbud som är tillgängliga för olika/nya grupper i
länet.
 Att Smot får i uppdrag att ta initiativ till
samverkan/samarbete med det fria professionella och
ideella scenkostlivet.
 Att Smot får i uppdrag att årligen bilda en
länsungdomsorkester, alternativt ungdomssymfonietta och
ungdomsteater i enlighet med ovanstående exempel.
 Att Smot får i uppdrag att leva upp till en hyressättning av
lokalerna på Spira så att fria och ideella kulturutövare kan
ha ekonomiska möjligheter att förlägga föreställningar där.
 Att Smot får i uppdrag att endast sätta upp
kostnadskrävande musikaler om det inte tränger undan
annan prioriterad verksamhet.
Beslutsunderlag
 Motionsunderlag daterad 2019-05-23
 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-11
 Protokollsutdrag presidium 2018-09-05
 Motion-Smålands musik och teaters uppdrag 2018-05-18
Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 88-100
Tid:

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

2019-06-10 kl:13.00-14.50
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Förvaltningsnamn
Kristina Nordh

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Motionsunderlag - Smålands musik och
teaters uppdrag
Inledning
Med anledning av motion från Håkan Sandgren, Eva Eliasson, Per Svenberg,
Socialdemokraterna lämnas information i ärendet till Nämnden för
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. Efter behandling i presidiet för
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet skrivs förslag till beslut.

Information i ärendet
Håkan Sandgren, Eva Eliasson, Per Svenberg, Socialdemokraterna föreslår i
motionen Smålands musik och teaters uppdrag:


Att SMOT får i uppdrag att arbeta för ett brett och varierat kulturutbud
som är tillgängligt för olika/nya grupper i hela länet



Att SMOT får i uppdrag att ta initiativ till samverkan/ samarbete med det
fria professionella och ideella scenkonstlivet



Att SMOT får i uppdrag att årligen bilda en länsungdomsorkester
alternativt ungdomssymfonietta och ungdomsteater i enlighet med
ovanstående exempel



Att SMOT får i uppdrag att leva upp till en hyressättning av lokalerna på
Spira så att fria och ideella kulturutövare kan ha ekonomiska möjligheter
att förlägga föreställningar där



Att SMOT får i uppdrag att endast sätta upp kostnadskrävande musikaler
om det inte tränger undan annan prioriterad verksamhet

Det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet i Jönköpings län planeras och
genomföras i enlighet med den regionala utvecklingsstrategin (RUS) till 2025, på
uppdrag av regeringen. De kulturpolitiska målen och prioriteringarna förhåller sig
därför till den regionala utvecklingsstrategin. Region Jönköpings län utövar sitt
regionala kulturansvar genom bland annat kulturinstitutionen Smålands Musik
och Teater (SMOT). SMOT:s uppdrag grundar sig, i sin tur, på de regionala och
nationella styrdokumenten och målen. Som en del av Region Jönköpings län styrs
och påverkas SMOT av de regionala styrdokument som finns, exempelvis Budget
med verksamhetsplan 2019, flerårsplan 2020-2021.
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I Region Jönköpings län ansvarar nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet (ANA) för det kulturpolitiska området samt andra områden som har
betydelse för en hållbar och långsiktig regional utveckling. Kulturpolitiken ska
värna om kulturens egenvärde och det konstnärliga uttryckets frihet. Konst och
kultur ska utvecklas för sin egen skull och inte vara ett verktyg för att uppnå andra
mål. Kulturens roll, som är beskrivet i den regionala kulturplanen 2018-2020, är
en viktig del av samhällsutvecklingen. Principen om armlängds avstånd är
grundläggande för kulturpolitiskt arbete och innebär kortfattat att den politiska
nivån fattar beslut om övergripande mål, uppdrag och ekonomiska ramar.
Kulturpolitiken gör inte konstnärliga bedömningar eller fattar beslut om
konstnärligt innehåll. Politiken skapar förutsättningar men styr eller begränsar inte
det konstnärliga uttrycket. Därmed är det upp till verksamhetschefen tillsammans
med de konstnärliga cheferna att besluta om vad som skall produceras och erbjuda
ett varierat utbud inför varje säsong.
Kultursamverkansmodellen
Sedan 2012, ingår Region Jönköpings län i kultursamverkansmodellen, som har
till syfte att stärka samspelet mellan den statliga, regionala och kommunala
kulturpolitiken och styrs av lagen (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag
till regional kulturverksamhet. Genom den framarbetade regionala kulturplanen,
ansvarar Region Jönköpings län för fördelningen av statliga medel till de
regionala kulturverksamheterna, där SMOT bland andra ingår.
Regionsamverkan Sydsverige
Region Jönköpings län ingår i Regionsamverkan Sydsverige där de har antagit
positionspapperet; Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige. De sex
sydligaste regionerna har gemensamt beslutat om tre kulturpolitiska prioriteringar
för att skapa en hållbar utveckling i Sydsverige till förmån för hela landet.
Regionsamverkan Sydsverige arbetar för långsiktigt hållbar utveckling för
sydsverige genom strategiskt kunskapsutbyte och främjande av interregionala och
interkommunala samarbeten. De bland annat utvecklar, driver och initierar
samarbeten mellan regionerna, dess kommuner och kulturaktörer för exempelvis
produktioner, utställningar och turnéer för att på så vis erbjuda ett utbud med
större variation för alla.

Verksamhetsbeskrivning - Smålands Musik och
Teater
SMOT är sedan november 2011 etablerade i Kulturhuset Spira. Verksamheten
verkar för ett bra liv i en attraktiv region genom att i första hand med egna
ensembler producera professionell scenkonst. Varje säsong presenterar Smålands
Musik och Teater ett varierat utbud av musikaler, musik, teater och dans för barn,
ungdomar och vuxna, i och utanför Jönköpings län. För att nå en bred variation i
utbudet kompletteras de egna produktionerna med gästspel och uthyrning av
scener till externa arrangörer. En del av verksamheten sker utanför Kulturhuset
Spiras väggar genom turnéverksamhet och en mängd olika samarbeten lokalt och
nationellt. Smålands Musik och Teater bedriver även konferensverksamhet där
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kulturinslag om möjligt inkluderas. Den årliga uppföljningsprocessen av deras
verksamhet sker på följande vis:







Årlig uppföljning. I SMOT:s verksamhetsberättelse för föregående år
ingår en kortfattad redovisning av föregående års viktigaste aktiviteter och
resultat utifrån uppdragsbeskrivningen.
Årlig dialog. Region Jönköpings län för årligen dialog kring det
långsiktiga uppdraget utifrån det underlag som verksamheten lämnat in.
Region Jönköpings län representeras av ansvariga politiker och tjänstemän
och verksamheten representeras av ordförande/verksamhetschef samt
övrig personal som verksamhetschefen bedömer som viktiga för samtalet.
Planrapport. Under det sista året i planperioden ska verksamheten
rapportera hur det långsiktiga uppdraget för planperioden har uppfyllts.
Region Jönköpings län har rätt att besluta om särskild utvärdering av delar
eller hela verksamheten som uppdraget berör. Verksamheten ska i så fall
bidra med att ta fram relevanta uppgifter.
ANA beslutar om hyresnivåer av SMOT:s lokaler för uthyrning årligen i
samband med budgetberedningen.

Prissättningen för uthyrning av lokaler/konferenser utgår från en indexuppräkning
av fullprissättningen från öppningen av Kulturhuset Spira 2011, se budgetbeslut
LJ 2014/88. Det finns möjlighet till flexibel prissättning utifrån rådande
förhållanden så att en hög nyttjandegrad av lokalerna uppnås, för att möjliggöra
tillgänglighet för lokala och regionala organisationer.

SMOT:s uppdrag 2018-2020
Smålands Musik och Teater ska långsiktigt planera och agera enligt de nationella
och regionala kulturpolitiska målen, kulturplanens prioriteringar samt regionens
utvecklingsstrategi. Det regionala uppdraget ska samspela med verksamhetens
egen verksamhetsplan. Verksamhetsspecifika uppdrag utgår från de
viljeinriktningar som anges i regional kulturplan 2018-2020 för aktuellt
verksamhetsområde.

Region Jönköpings läns arbetsmiljöpolicy
Region Jönköpings län har sedan tidigare en arbetsmiljöpolicy, som är fastställd
av Regiondirektör. Det finns också dokument med fördelning av
arbetsmiljöansvar och ett omfattande systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs i
verksamhetens olika delar. Vidare finns en dokumenterad
skyddsombudsorganisation och samarbetet med de fackliga organisationerna är
betydelsefullt.
Arbetsmiljösamverkan - Arbetsmiljökommittén
I samband med att ett samverkansavtal togs fram för Symf, TF och Ledarna valde
arbetsgivaren att bryta ur arbetsmiljöarbetet från ordinarie samverkansmöten och
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inrätta en arbetsmiljökommitté för att kunna ha större fokus på
arbetsmiljöfrågorna. Denna har varit igång sedan september 2018.





Detta är ett partssammansatt samrådsorgan som verkar som
Skyddskommitté i enlighet med Arbetsmiljölagen 6 kap 8§.
I arbetsmiljökommittén företräds arbetstagarna av respektive facklig
organisations skyddsombud.
Gruppen i Arbetsmiljökommittén träffas minst 4 gånger/år. Mötena leds av
Fastighets- och säkerhetschef och HR-partner samt protokollförs.
Arbetsmiljökommittén ska delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet, följa
utvecklingen i skyddsfrågor och behandla frågor om bland annat,
handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet, planering eller förändring av
lokaler, arbetsmetoder och organisation, användning av farliga ämnen och
arbetsmiljöutbildning.

Systematiskt arbetsmiljöarbete
SMOT följer Region Jönköpings läns process vad gäller systematiskt
arbetsmiljöarbete.
SMOT arbetar aktivt med bland annat följande områden:
 Aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och främja mångfald,
jämställdhet och likabehandling.
 Arbetsmiljö
 Avgångssamtal – när en medarbetare slutar
 Friskvård och företagshälsovård
 Hot och våld
 Introduktion av nyanställda
 Medarbetarsamtal
 Medarbetarskap och säkerhet – medarbetarundersökning
 Skyddsombud och skyddsområde
Medarbetarenkäten 2016
Efter 2016 års resultat genomfördes under våren ett arbete med att sätta fokus på
de områden som kan förbättras. Detta gjordes med en grupp medarbetare från
varje avdelning samt en grupp chefer som redogöra för hur det är idag, hur man
vill att det ska vara samt hur man kommer dit. Resultatet presenterades för
ledningsgruppen på SMOT. Beslut fattades om ett antal utvecklingsprojekt som
man ska arbeta vidare med. Detta är nu ett pågående arbete och man redovisar vid
varje ledningsinformation hur projekten fortlöper.
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Följande statistik är utdraget ur verksamhetsberättelser för 2017 samt 2018:
SMOT
FASTA KOSTNADER
Musiker
Sinfoniettans konsertserier
Totalt

2016
17,3 mnkr

2017
18,6 mnkr

2016
6 717

2017
6 371

2018
18,9 mnkr
2018
7028

Statistiksiffror för Sinfoniettans konsertserier i och utanför Spira där hela
orkestern medverkar.
SMOT
Totalt
Spira
Länet

2016
Föreställningar
och aktiviteter
363
966

Publik
70 490
35016

2017
2018
Föreställningar
Föreställningar
Publik
Publik
och aktiviteter
och aktiviteter
420
75 335
430
71 423
201
25412
151
26895

Under 2017 levde Smålands Musik & Teater upp till merparten av de politiskt
beslutade målen kring publik, räckvidd och innehåll. Publikmålet i Kulturhuset
Spira nåddes med god marginal och den totala publiksiffran var högre jämfört
med 2016, vilket framförallt beror på att musikalen Les Misérables lockade
många besökare. Ökningen på konserterna kan delvis härledas till att hälften av de
återkommande musikalbesökarna gjorde sina besök på våra konserter. Detsamma
gällde för 2018. 2018 var första året då barn- kulturpengen bidrog till möjligheten
för cirka 8 000 barn och ungdomar att få komma till Spira och uppleva kultur,
utan biljettkostnad för skolorna.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
T.f Regiondirektör

Kristina Athlei
Regional Utvecklingsdirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 50-72
Tid:

2019-04-11 kl.09.00-12.30

Plats:

Regionens hus sal B

§59

Motion - Smålands musik och teaters uppdrag
Diarienummer: RJL 2018/1374
Beslut
Presidiet beslutar
 Ge regionledningskontoret i uppdrag att till presidiet ta
fram ett samordnat gemensamt faktaunderlag över
motionerna:
RJL 2018/1374 Motion - Smålands musik och teaters
uppdrag
RJL 2019/419 Motion - Sinfoniettans vara eller inte vara
RJL 2019/654 Motion - Framtiden för Smålands musik
och teater
Efter behandling i presidiet skrivs förslag till beslut.
Sammanfattning
Håkan Sandgren, Eva Eliasson och Per Svenberg för
Socialdemokraterna har inkommit med en motion - Smålands
musik och teaters uppdrag, där man föreslår:
 Att Smot får i uppdrag att arbeta för att brett och varierat
kulturutbud som är tillgängliga för olika/nya grupper i
länet.
 Att Smot får i uppdrag att ta initiativ till
samverkan/samarbete med det fria professionella och
ideella scenkostlivet.
 Att Smot får i uppdrag att årligen bilda en
länsungdomsorkester, alternativt ungdomssymfonietta och
ungdomsteater i enlighet med ovanstående exempel.
 Att Smot får i uppdrag att leva upp till en hyressättning av
lokalerna på Spira så att fria och ideella kulturutövare kan
ha ekonomiska möjligheter att förlägga föreställningar där.
 Att Smot får i uppdrag att endast sätta upp
kostnadskrävande musikaler om det inte tränger undan
annan prioriterad verksamhet.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 50-72
Tid:

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

2019-04-11 kl.09.00-12.30

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 96-112
Tid:

2018-09-05 kl.09.00-11.55

Plats:

Regionens hus sal B

§103

Motion- Smålands musik och teaters uppdrag
Diarienummer: RJL 2018/1374
Beslut
Presidiet beslutar
 Ge regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett
faktaunderlag, samt integrera motionen i den vidare
utredningen av Smålands musik och teater RJL 2018/1151
Sammanfattning
Håkan Sandgren, Eva Eliasson och Per Svenberg för
Socialdemokraterna har inkommit med en motion - Smålands
musik och teaters uppdrag, där man föreslår:
 Att Smot får i uppdrag att arbeta för att brett och varierat
kulturutbud som är tillgängliga för olika/nya grupper i
länet.
 Att Smot får i uppdrag att ta initiativ till
samverkan/samarbete med det fria professionella och
ideella scenkostlivet.
 Att Smot får i uppdrag att årligen bilda en
länsungdomsorkester, alternativt ungdomssymfonietta och
ungdomsteater i enlighet med ovanstående exempel.
 Att Smot får i uppdrag att leva upp till en hyressättning av
lokalerna på Spira så att fria och ideella kulturutövare kan
ha ekonomiska möjligheter att förlägga föreställningar där.
 Att Smot får i uppdrag att endast sätta upp
kostnadskrävande musikaler om det inte tränger undan
annan prioriterad verksamhet.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret, regional utveckling

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 96-112
Tid:

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Malin Olsson
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

2018-09-05 kl.09.00-11.55

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 111-132
Tid:

2018-06-12, kl 09:00-14:45

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 130

Fördelning av inkomna motioner
Inkomna motioner fördelas enligt nedan:
 Motion - Får man ta med hunden på resan? Modernisera
färdtjänstreglerna nu!
RJL 2018/1267 – till nämnden TIM
 Motion - Smålands musik och teaters uppdrag
RJL 2018/1374 – till nämnden ANA

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Mikael Ekvall

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 102-125
Tid:

2018-05-29, kl 09:00-15:45

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 122

Fördelning av inkomna motioner
Inkomna motioner fördelas enligt nedan:
 Motion - Får man ta med hunden på resan ? Modernisera
färdtjänstreglerna nu!
RJL 2018/1267 – till nämnden TIM
 Motion - Smålands musik och teaters uppdrag
RJL 2018/1374 – till nämnden ANA

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Malin Wengholm
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§ 47-68
Tid:

2018-05-22 kl.09:00-17:10

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping

§ 65

Fördelning av inkomna motioner
Följande motioner remitteras till regionstyrelsen för
handläggning/åtgärd:
 Motion – Får man ta med hunden på resan? – Modernisera
färdtjänstreglerna nu!
Dnr: RJL 2018/1267
 Motion – Smålands Musik och Teaters uppdrag
Dnr: RJL 2018/1374

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Hans Rocén (M)
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Jimmy Ekström (L)

Kajsa Carlsson (MP)

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§170-192
Tid:

2019-10-22 11:00-15:25

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 183

Motion - Framtiden för Smålands Musik och
Teater
Diarienummer: RJL 2019/654
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att
1. 1:a att-satsen bifalls
2. 2:a och 3:e att satsen avslås
Reservation
Mikael Ekvall (V) reserverar sig till förmån för eget förslag, i
vilket Samuel Godrén (SD) instämmer.
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Framtiden för
Smålands Musik och Teater att:


Att den skarpa inriktningen mot musikteater inom SMOT
utvärderas ur flera perspektiv



Att en parlamentarisk grupp utses inom nämnden för
Arbetsmarknad, Näringsliv och Attraktivitet med fokus på
att utvärdera uppdraget till SMOT och ge förslag på
konkreta åtgärder som syftar till att uppdatera uppdraget
och komma tillrätta med arbetsmiljön. Den
parlamentariska gruppen ska också se över
organisationsstrukturen



Att arbetet med stora musikaler tar en paus vid lämpligt
tillfälle för att skapa andrum för medarbetare och
ledningen för att diskutera framtiden och för att förbättra
arbetsmiljön

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har berett
motionen.

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§170-192
Tid:

2019-10-22 11:00-15:25
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag ANA-nämnden 2019-09-18
 Motionssvar 2019-09-10
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-04
 Protokollsutdrag nämnd för arbetsmarknad, näringskliv
och attraktivitet 2019-06-19
 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-10
 Motionsunderlag daterad 2019-05-23
 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-11
 Motion, Framtiden för Smålands Musik och Teater,
daterad 2019-02-26
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Rune Backlund (C) yrkar bifall till ANA-nämndens förslag.
Mikael Ekvall (V) yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Samuel Godrén (SD) yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att
styrelsen beslutar i enlighet med nämndens förslag om att,
1:a att-satsen bifalls och att 2:a och 3:e att satsen avslås.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras

Maria Frisk (KD)
Ordförande
Rätt
Or utdraget,
Intygar
Lena Strand

Rune Backlund (C)

Mikael Ekvall (V)

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 102-125
Tid:

2019-09-18 kl.09.00-16.00

Plats:

Regionens hus, sal A

§113

Motion - Framtiden för Smålands Musik och
Teater
Diarienummer: RJL 2019/654
Beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige
1. 1:a att-satsen bifalls
2. 2:a och 3:e att satsen avslås
Reservation
Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för motionen.
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Framtiden för
Smålands Musik och Teater att:


Att den skarpa inriktningen mot musikteater inom SMOT
utvärderas ur flera perspektiv



Att en parlamentarisk grupp utses inom nämnden för
Arbetsmarknad, Näringsliv och Attraktivitet med fokus på
att utvärdera uppdraget till SMOT och ge förslag på
konkreta åtgärder som syftar till att uppdatera uppdraget
och komma tillrätta med arbetsmiljön. Den
parlamentariska gruppen ska också se över
organisationsstrukturen



Att arbetet med stora musikaler tar en paus vid lämpligt
tillfälle för att skapa andrum för medarbetare och
ledningen för att diskutera framtiden och för att förbättra
arbetsmiljön

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har fått
information i ärendet, därefter har presidiet tagit fram förslag till
beslut.
Beslutsunderlag
 Motionssvar 2019-09-10
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-04

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 102-125
Tid:

2019-09-18 kl.09.00-16.00






Protokollsutdrag nämnd för arbetsmarknad, näringskliv
och attraktivitet 2019-06-19
Protokollsutdrag presidiet 2019-06-10
Motionsunderlag daterad 2019-05-23
Protokollsutdrag presidiet 2019-04-11
Motion, Framtiden för Smålands Musik och Teater,
daterad 2019-02-26

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Kristina Nero (V) yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Olle Moln Teike (SD) yrkar för Sverigedemoraterna bifall till
motionen i sin helhet.
Ordföranden yrkar bifall till presidiets förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att
nämnden beslutar i enlighet med presidiets förslag om att, 1:a attsatsen bifalls och att 2:a och 3:e att satsen avslås.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Vid protokollet
Linda Byman
Justeras
Rune Backlund
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar
Linda Byman

Ulf Svensson (SD)

Mari Lindahl (L)

SKRIVELSE
2019-09-10
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RJL 2019/654

Regionfullmäktige

Motionssvar - Framtiden för Smålands
musik och teater
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet föreslår regionfullmäktige
1. 1:a att-satsen bifalls
2. 2:a och 3:e att satsen avslås

Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Framtiden för Smålands Musik
och Teater att:


Att den skarpa inriktningen mot musikteater inom SMOT utvärderas ur
flera perspektiv



Att en parlamentarisk grupp utses inom nämnden för Arbetsmarknad,
Näringsliv och Attraktivitet med fokus på att utvärdera uppdraget till
SMOT och ge förslag på konkreta åtgärder som syftar till att uppdatera
uppdraget och komma tillrätta med arbetsmiljön. Den parlamentariska
gruppen ska också se över organisationsstrukturen



Att arbetet med stora musikaler tar en paus vid lämpligt tillfälle för att
skapa andrum för medarbetare och ledningen för att diskutera framtiden
och för att förbättra arbetsmiljön

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har fått information i
ärendet, därefter har presidiet tagit fram förslag till beslut.

Information i ärendet
Vid presidiet i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2019-0904 föreslog ordföranden att i motionssvaret komplettera med texter för att
ytterligare behandla och belysa alla aspekter av motionens att-satser.
Motionssvaret behandlar kompletteringar till tidigare redovisat motionsunderlag.
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Följande kompletteringar är gjorda:
-Smålands musik och teaters uppdrag. Underlag hämtat från koalitionens
budgetförslag 2020 som antogs av nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet 2019-06-19.
- Förslag till principer för prissättning vid kulturhuset Spira 2020.
- Utredningsuppdrag gällande Smålands musik och teater fortsatta utveckling.
- Förslag till bildande av ett beredande kulturutskott inom nämnden för
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.

Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet – Budgetförslag 2020
Smålands Musik och Teater ska långsiktigt planera och agera enligt de nationella
och regionala kulturpolitiska målen, kulturplanens prioriteringar samt regionens
utvecklingsstrategi. Det regionala uppdraget ska samspela med verksamhetens
egen verksamhetsplan. Verksamhetsspecifika uppdrag utgår från de
viljeinriktningar som anges i regional kulturplan 2018-2020 för aktuellt
verksamhetsområde.
Smålands Musik och Teater har ett länsuppdrag inom musik, teater och dans och
ska, som nav för länets scenkonst, verka i länets samtliga kommuner. Samverkan
ska ske med det fria professionella kulturlivet, ideella krafter och civilsamhället.
Smålands Musik och Teater ska bidra till att bredda intresset och engagemanget
för kulturen i allmänhet och scenkonsten i synnerhet.
Genom sin teaterensemble och orkester, Jönköpings sinfonietta, är Smålands
Musik och teater den största arbetsgivaren av konstnärlig personal i länet.
Verksamheten inom Smålands Musik och Teater omfattar framtagandet och
uppsättandet av egna produktioner inom musik, teater och dans med
verksamhetens egna resurser som grund. Verksamhet ska bedrivas både i
Kulturhuset Spira och ute i länet. För att främja och säkerställa sin regionala
närvaro ska Smålands Musik och Teater verka för att utveckla långsiktiga
överenskommelser och samarbeten med kommuner och lokala aktörer. Samverkan
med andra professionella scenkonstverksamheter ska eftersträvas.
Smålands Musik och teaters verksamhet utgår ifrån kulturhuset Spira i Jönköping.
I den ingår att ansvara för utbuden på Spiras fyra scener som ska ha ett brett
utbud. Detta säkerställs genom egna produktioner, samarbeten, inköpta
produktioner samt uthyrningar. Man anordnar också konferenser med
kulturinslag.
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Ett särskilt riktad uppdrag finns gällande länets barn och unga, en så kallad
kulturtrappa. Det innebär att Smålands Musik och teater ska prioritera
möjligheterna för skolor att få kulturupplevelser både i kulturhuset Spira och i
sina hemkommuner. Region Jönköpings län erbjuder länets kommuner att barn i
både låg- och högstadieålder ges möjlighet att få en kulturupplevelse utan
biljettkostnad. Det förutsätts att skolorna själva arragerar och finansierar
eventuella transporter.
Smålands Musik och Teater verkar utifrån den beslutade uppdragsbeskrivningen.
Prioriterad inriktning
• Ökad närvaro i länets samtliga kommuner
• Ökad samverkan med det fria kulturlivet
• Verka för ett brett utbud i länets samtliga kommuner
• Barn och unga

Utredningsuppdrag för vidareutveckling av Smålands
musik och teater
I april 2018 gav nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
regionledningskontoret ett utredningsuppdrag med syfte att skapa förutsättningar
för en god fortsatt utveckling för Smålands musik och teater som
scenkonstinstitution. Utredning har följt upp och analyserat Smålands musik och
teaters utveckling de senaste fem åren, identifierat verksamhetens potential inför
framtiden och utifrån en omvärldsanalys presenterat förslag till
utvecklingsåtgärder.
Utredningsdirektivet angav:
1. Följa upp och analysera Smålands musik och teaters utveckling de senaste fem
åren med särskilt fokus på inre och yttre attraktivitet
2. Analysera verksamhetens ekonomi och förutsättningar i relation till framtida
utveckling i syfte att föreslå eventuella förändringar när det gäller organisation
3. Genomföra en omvärldsanalys som syftar till att lära av andra, där andra
offentligt ägda kulturinstitutioner och hur dessa drivs, organiseras och utvecklas
ingår
4. Föreslå utvecklingsåtgärder som kan bidra till ytterligare utveckling av
Smålands musik och teater
5. Regionledningskontoret ska presentera utredningen för Nämnden för
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet den 19 september 2018.
Den 19 september 2018 presenterades resultatet genom en Power Pointpresentation. Efter det togs beslut om att förlänga utredningen och att:
- Lyfta SMOT:s betydelse i ett större perspektiv
- Ge regionledningen ett utökat utredningsuppdrag:
- Genomföra en utökad omvärldsanalys
- Genomföra en omfattande marknadsundersökning utifrån förslagen i RUS
remissen
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- Föreslå långsiktig inriktning för SMOT utifrån RUS:ens attraktivitetsperspektiv
- Föreslå förtydligad styrmodell för kulturen i RJL utifrån armlängdsprincipen
Uppdraget redovisades muntligt 2019-06-19 på nämnden för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet. Underlaget som presenterades finns i ärendet
RJL2018/1151.

Kulturutskott
Ett kulturutskott med uppdrag att bereda kulturfrågor som kulturplan, kulturbidrag
och kulturstipendier föreslås inrättas. Kulturutskottet ska bestå av sju (7)
ledamöter från nämnden arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.
Kulturutskottet inom nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet ska:
 bereda kulturfrågor som kulturplan och kulturbidrag
 efter nämndens anvisning bereda ärenden inom området
 fortlöpande rapportera till nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Beslutsunderlag











Motionssvar 2019-09-10
Koalitionens Budgetförslag 2020 med flerårsplan, samt principer för
prissättning vid kulturhuset Spira 2020
RJL 2018/1151 Utredning Smålands musik och teater utredning för
fortsatt utveckling
RJL 2019/1408 Förslag om bildande av beredande kulturutskott
Protokollsutdrag presidiet 2019-09-04
Protokollsutdrag nämnd för arbetsmarknad, näringskliv och attraktivitet
2019-06-19
Protokollsutdrag presidiet 2019-06-10
Motionsunderlag daterad 2019-05-23
Protokollsutdrag presidiet 2019-04-11
Motion, Framtiden för Smålands Musik och Teater, daterad 2019-02-26

Beslut skickas till
Regionstyrelsen
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
T.f. Regiondirektör

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 101-124
Tid:

2019-09-04 kl:09.00-12.50

Plats:

Regionens hus, sal B

§120

Motion - Framtiden för Smålands Musik och
Teater
Diarienummer: RJL 2019/654
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
1. 1:a att-satsen bifalls
2. 2:a och 3:e att satsen avslås
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Framtiden för
Smålands Musik och Teater att:


Att den skarpa inriktningen mot musikteater inom SMOT
utvärderas ur flera perspektiv



Att en parlamentarisk grupp utses inom nämnden för
Arbetsmarknad, Näringsliv och Attraktivitet med fokus på
att utvärdera uppdraget till SMOT och ge förslag på
konkreta åtgärder som syftar till att uppdatera uppdraget
och komma tillrätta med arbetsmiljön. Den
parlamentariska gruppen ska också se över
organisationsstrukturen



Att arbetet med stora musikaler tar en paus vid lämpligt
tillfälle för att skapa andrum för medarbetare och
ledningen för att diskutera framtiden och för att förbättra
arbetsmiljön
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har fått
information i ärendet, därefter tar presidiet fram förslag till beslut.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag nämnd för arbetsmarknad, näringskliv
och attraktivitet 2019-06-19
 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-10
 Motionsunderlag daterad 2019-05-23
 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-11
 Motion, Framtiden för Smålands Musik och Teater,
daterad 2019-02-26

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 101-124
Tid:

2019-09-04 kl:09.00-12.50

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att motionssvaret kompletteras med texter
för att behandlar alla aspekter av motionens att-satser.
Därefter föreslås att: 1:a att-satsen bifalls och 2:a och 3:e attsatsen avslås.
Dan Sylvebo meddelar att Moderaterna återkommer i frågan vid
nämndsammanträdet.
Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

Utredning Smålands
musik och teater
Utredning för fortsatt utveckling

Ange
<Ange>

Innehållsförteckning
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1. Bakgrund
1.1 Bakgrund till utredningen
20180412 tog Nämnden för Arbetsmarknad, Näringsliv och Attraktivitets (ANA) presidium
initiativ till en utredning av Smålands Musik och Teater i syfte att utifrån verksamhetens
betydelse för länets attraktivitet säkerställa verksamhetens vidare utveckling. 20180425 tog
nämnden för Arbetsmarknad, Näringsliv och Attraktivitet beslut om föreliggande utredning.
Beslutet togs i politisk enighet.
1.1.1 Utredningsdirektiv
Utredningsdirektivet anger:
För att ta avstamp i Smålands musik och teaters utveckling och utifrån verksamhetens
betydelse för länets attraktivitet säkerställa verksamhetens vidare utveckling görs en utredning
som ska:
1.

Följa upp och analysera Smålands musik och teaters utveckling de senaste fem åren
med särskilt fokus på inre och yttre attraktivitet

2.

Analysera verksamhetens ekonomi och förutsättningar i relation till framtida utveckling
i syfte att föreslå eventuella förändringar när det gäller organisation

3.

Genomföra en omvärldsanalys som syftar till att lära av andra, där andra offentligt ägda
kulturinstitutioner och hur dessa drivs, organiseras och utvecklas ingår

4.

Föreslå utvecklingsåtgärder som kan bidra till ytterligare utveckling av Smålands musik
och teater

5.

Regionledningskontoret ska presentera utredningen för Nämnden för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet den 19 september 2018.

Den 19 september 2018 presenterades resultatet genom en Power Point-presentation. Efter det
togs beslut om att förlänga utredningen och att:
• Lyfta SMOT:s betydelse i ett större perspektiv
• Ge regionledningen ett utökat utredningsuppdrag:
– Genomföra en utökad omvärldsanalys
– Genomföra en omfattande marknadsundersökning utifrån förslagen i RUS
remissen
– Föreslå långsiktig inriktning för SMOT utifrån RUS:ens
attraktivitetsperspektiv
– Föreslå förtydligad styrmodell för kulturen i RJL utifrån armlängdsprincipen
Den 28 november beslöt presidiet att den nya nämnden som tillträdde efter årsskiftet borde få
ta beslut som påverkar verksamheternas framtid. Därför sköts redovisningen av utredningen
på framtiden.

1

1.1.2

Begränsningar

Utredningen första delar har genomförts under perioden juni-augusti 2018 vilket innebär en
kort utredningstid som sammanfaller med semesterperioden och en intensiv period för
kulturverksamheter i allmänhet och SMOT i synnerhet då alla förberedelser för säsongsstarten
pågår tillsammans med intensiva repetitioner. Kompletterande delar när det gäller Novus
undersökning och omvärldsanalys har genomförts under hösten 2018.

1.2 Kultur och kulturbegreppet
I den här utredningen begränsas kulturbegreppet till det humanistiska kulturbegreppet.
Kultur i den här meningen kommer närmast begreppet ”andlig odling”. Det humanistiska
kulturbegreppet är ett konstnärligt orienterat kulturbegrepp och kallas även för det
”kvalitativa kulturbegreppet”. Det avser särskilt kvalitetsorienterade uttryck av
underhållning och konstnärligt relaterat skapande och filosoferande. Begreppets betydelse
ligger nära konstarterna litteratur, konst, musik, scenkonst, film, formgivning och
arkitektur. Kultur är också odling, bildning och upplevelser. Upplevelser som väcker
okända känslor och otänkta tankar, som bidrar till vår förståelse för oss själva och
varandra. Kultur är kittet mellan människor. Ett kitt som bidrar till sammanhållning,
livskraft och framtidstro – på landet och i staden. Kultur är kreativitet. Att skapa kultur
ger innehåll och mening i tillvaron åt många människor. För en del handlar det om ideellt
arbete på fritiden, för andra kan kulturskapandet vara en försörjningsmöjlighet. Kultur är
också attraktivitet. Något som kan locka nya människor att flytta till en ort och göra att de
som bor där stannar kvar.
I begreppet kulturpolitik avses kultur enbart i humanistisk betydelse. Det humanistiska
kulturbegreppet är också en vanlig populär förståelse av kultur. Det är den här betydelsen
som används av medier som har kulturdelar, kulturprogram och som bedriver kulturkritik.

1.3 Kulturens betydelse för ett samhälle
Kultur gör skillnad. Att kunna ta del av ett levande och varierat kulturutbud, liksom att själv
ha möjlighet att ägna sig åt skapande verksamhet, kan vara avgörande för människors
benägenhet att besöka en plats, att flytta in och att stanna kvar. Kultur är, kort sagt, en viktig
faktor för orters, kommuners och regioners attraktivitet.
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har i flera
rapporter kunnat konstatera att attraktivitet inte bara handlar om arbetstillfällen, bostäder,
kommunikationer och kommunal basservice. Fritidsaktiviteter och kultur, föreningsliv och
mötesplatser har också stor betydelse.
I deras rapport 2015:14 ”Kultur gör skillnad! Livskraft och attraktivitet om kulturens
betydelse i Sveriges gles- och landsbygder” slår de fast betydelsen av att alla i Sverige –
oavsett var en bor kan ta del av kulturutbud och själv utöva kultur. Möjligheterna för det
behöver vara likvärdiga. För att klara det krävs medvetenhet om kulturens betydelse för alla
invånare, inte bara traditionella besökare till det som betraktas som ”finkultur” och
omfattande insatser när det gäller infrastruktur – både i form av bredbandsutbyggnad och i
form av kollektivtrafik till och från kulturaktiviteter.
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Göran Cars, professor vid Tekniska högskolan i Stockholm, forskar om kulturens betydelse
för städers attraktivitet och utveckling. Han menar att kulturfrågor ska ses som en del av en
stads strategiska utveckling. Han menar att företag och människor är mer benägna att flytta på
sig än någonsin tidigare. Att bygga en attraktiv stad är därmed ett måste för kommuner som
vill vara konkurrenskraftiga. Cars menar att det sker en perspektivförändring. Förr flyttade
människorna till jobben. Idag flyttar jobben till människorna. På 60- och 70- talet flyttade folk
i princip bara om de blev arbetslösa. Idag flyttar folk till attraktiva platser och företagen följer
efter eftersom det viktigaste för dem är tillgången till välutbildad arbetskraft. Framtidens
vinnare är därför städer som upplevs som attraktiva att flytta till.
Cars studier slår också fast att satsningar på kultur ger synergieffekter. Flera studier visar att
en kulturverksamhet ofta drar tills sig andra. Med tiden bildas ett kluster. Cars menar vidare
att det alltid är samhällsekonomiskt lönsamt att satsa på kultur, även om institutionerna inte
bär sina egna kostnader. En institution, till exempel en arena eller en teater, ger alltid positiva
effekter för en stad eller ort. Men kommunen och näringslivet kan behöva hitta en modell för
att dela investeringskostnaderna eftersom avkastningen sällan syns i direkta intäkter för
kommunen eller huvudmannen.
Ett brett och kvalitativt kulturutbud har också en annan tydlig effekt enligt Göran Cars.
Människor känner stolthet över att bo i en miljö som kan ge många människor positiva
upplevelser. Därför har också kulturen en mycket stor betydelse för hur en stad uppfattas, det
vill säga stadens varumärke.

1.4 Styrning och ledning av kultur
1972 kom en statlig kulturutredning, som betraktats som en milstolpe i svensk kulturpolitik.
Kulturen blev ett eget politikområde och befästes samtidigt som en del av välfärdspolitiken.
Utredningen såg kulturen som ett medel för att ”skapa en bättre samhällsmiljö och bidra till
jämlikhet”. I den kulturpolitiska proposition som följde 1974 slogs decentralisering fast som
ett av sju viktiga delmål: ”Verksamheten och beslutsfunktionerna inom kulturområdet skall i
ökad utsträckning decentraliseras.” Övriga sex mål var yttrandefrihet, gemenskap och
aktivitet, konstnärlig förnyelse, differentiering med hänsyn till olika gruppers förutsättningar
och behov, att främja mångsidighet och motverka kommersialismens negativa verkningar
samt att bevara äldre kultur. Den decentraliserade kulturpolitiken resulterade bland annat i
uppbyggnaden av regionala teater- och musikorganisationer, som fick landstingen som
huvudmän men bekostades av staten.
1996 kom nästa kulturpolitiska proposition. Då hade antalet delmål minskat till fem och
decentraliseringsmålet var borta. Men under andra delmål fanns resonemangen fortfarande
där. Under målet jämlikhet diskuterades allas möjlighet till kulturupplevelser och skapande.
Under yttrandefrihet talades om att skapa förutsättningar för alla att använda sig av den. Det
fanns också andra resonemang på samma tema, till exempel om att kulturarbetare skulle ha
arbetsmöjligheter över hela landet. 1996 års kulturpolitik innebar en fortsatt satsning på
regional kulturverksamhet. Det satsades på särskilda länskonstnärer, det inrättades
konsulenttjänster inom bildkonst och/eller dans och det statliga stödet till regional verksamhet
utsträcktes till filmområdet.
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Inte heller i 2009 års kulturutredning och den proposition som följde angavs decentralisering
som ett specifikt mål för kulturpolitiken. Dock föreslogs att inflytandet över de statliga
kulturpengar, som tidigare delats ut direkt av Statens kulturråd, skulle decentraliseras genom
en så kallad portföljmodell. Regioner/län skulle få en summa pengar att fördela utifrån en
kulturplan utarbetad och antagen i samförstånd mellan stat, region/län och kommuner. De
pengar det handlade om fanns tidigare på separata anslag i statsbudgeten och fördelades av
olika statliga myndigheter på nationell nivå, men slogs nu samman till ett anslag att fördela
mellan regionerna av Kulturrådet och inom respektive region av regionen själv. Anslaget
skulle fördelas på sju olika områden; professionell teater-, dans- och musikverksamhet,
museiverksamhet, biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjandeverksamhet, konstoch kulturfrämjande verksamhet, regional enskild arkivverksamhet, filmkulturell verksamhet
samt främjande av hemslöjd. Modellen, som längs vägen hade döpts till
kultursamverkansmodellen, började implementeras 2011. Fem Regioner gick med första året
och från och med 2013 är alla Regioner utom Stockholm anslutna.
1.4.1

Kulturen och tillväxtpolitiken

I slutet av 1980-talet började svenska politiker koppla ihop kultur och regionalpolitik. Bland
annat ingick statligt finansierade kultursatsningar i stödpaket riktade till Bergslagen och
Norrlands inland. På 1990-talet lanserades filmproduktion som en kulturell satsning som
kunde leda till sysselsättning och ekonomisk tillväxt.
2002 antogs en proposition som tydligt framhöll kulturfrågorna som en del av
regionalpolitiken. Insatser som stärker kulturlivet utpekades som betydelsefulla för
medborgarnas kreativitet, för lokal och regional identitet samt för ekonomisk tillväxt.
Ett smörjmedel 2007 lanserade regeringen en nationell strategi för regional konkurrenskraft,
entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013 där kulturen ingick som ett av flera medel för
att nå det nya målet hållbar tillväxt. I den konstaterades att utvecklade natur-, kultur- och
kulturarvsresurser kan öka en regions attraktivitet, bidra med ett mervärde till näringslivet och
främja den regionala konkurrenskraften. Kulturen sågs som ett slags smörjmedel för övrig
utveckling. I regionala tillväxtprogram (RTP) från den här tiden kan man också se att kulturen
dyker upp, ofta som en del av den så kallade upplevelsenäringen. Alla sorters upplevelser
skulle stödja turismen och på så sätt leda till ökad sysselsättning. I de regionala
utvecklingsprogrammen (RUP) framhölls kulturen som en viktig faktor när det gällde att
skapa attraktiva orter med en god livsmiljö, det vill säga kulturen kunde bidra till människors
benägenhet att såväl flytta dit som bo kvar.
KKN blir ett begrepp
Den nya synen på kultur som näring manifesterades i 2009 års kulturutredning och i den
proposition som följde. Begreppet kulturella och kreativa näringar (KKN) hade börjat slå
igenom och i samarbete mellan kultur- och näringsdepartementen upprättades en
handlingsplan. Regeringen tillsatte också ett råd för kulturella och kreativa näringar för att
pådriva utvecklingen samt stärka handlingsplanen. Handlingsplanen var en nationell satsning
som pågick under åren 2009–2012. Tillväxtverket, Vinnova och Tillväxtanalys, det vill säga
de tre myndigheterna under näringsdepartementet, fick dela på ansvaret för genomförandet av
handlingsplanen. Tillväxtverket fick en koordinerande och samverkande roll och har också
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sedan tiden för handlingsplanen gick ut fortsatt att arbeta med att stödja kulturella och
kreativa näringar på olika sätt.
EU och kulturen
EU har arbetat med kulturfrågor sedan 1993. Genom Maastrichtavtalet blev EG då en union –
EU – och började arbeta för att bevara, sprida och utveckla kulturen i Europa. I artikel 13 i
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna står det
”Konsten och den vetenskapliga forskningen ska vara fria.” I artikel 22 i samma stadga
fastställs att unionen ”ska respektera den kulturella, religiösa och språkliga mångfalden
Kulturen är ett av de politikområden där EU bara får stödja, samordna eller komplettera vad
medlemsländerna gör, inte ersätta deras befogenheter. EU kan alltså inte ta beslut på
kulturområdet som innebär en harmonisering av medlemsländernas bestämmelser i lagar och
andra författningar.
1.4.2 Modeller för kulturpolitik
Det finns strikt räknat fyra modeller (Hillman-Chartrand) för kulturpolitik:
 Tillrättaläggaren eller underlättarmodellen (the facilitator).
 Mecenatmodellen (the patron).
 Arkitektmodellen (the architect).
 Ingenjörsmodellen (the engineer).
Typologin bygger på i vilken grad armlängdsprincipen (se nedan) tillämpas.
Underlättarmodellen/Tillrättaläggaren






Den direkta offentliga finansieringen av kultur är mycket begränsad.
Kulturlivet måste i stor utsträckning lita till privat finansiering, t.ex. entréavgifter,
bidrag från sponsorer och donationer.
Bygger inte på kvalitativa normer om vad som är god konst utan bedömningen av
kvalitet görs i praktiken av penningstarka företag, organisationer och privatpersoner.
Staten underlättar den privata finansieringen genom skatteavdrag för sponsring,
donationer etcetera. Det innebär att staten i stor utsträckning indirekt finansierar
kulturlivet.

Mecenatmodellen






Som komplement till olika former av privat finansiering ger staten stöd till kulturen
via en halvoffentligt nationell kulturpolitiskt struktur som finns på armlängds avstånd
från de politiska makthavarna.
De som ”befolkar” strukturen är experter inom sina respektive konstområden.
Denna struktur fördelar de statliga medlen utan att vara bundna av kulturpolitiska
riktlinjer och fördelningen utgår i hög grad från en bedömning av konstnärlig kvalitet.

Arkitektmodellen



Staten (regionen, kommunen) har beslutat om en plan för kulturområdet med
övergripande mål för kulturpolitiken och har byggt upp en politisk och administrativ
struktur för genomförandet av besluten.
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Avståndet är kort mellan politikerna och verksamheten. Som motvikt finns bl.a. olika
former av styrelser liksom strukturer där konstnärerna är representerade. Dessa
strukturer fattar de konstnärligt grundade besluten. Det ger kulturpolitiken ett
korporativt inslag.
Förutsättningen för ett fritt och oberoende kulturliv är att de olika krafter som finns
representerade i strukturerna bevarar sin självständighet och balanserar varandra.

Ingenjörsmodellen





Staten äger alla konstnärliga produktionsmedel.
Fördelningen av kulturstöd bygger på en bedömning av det politiska innehållet och
inte den konstnärliga kvaliteten.
Konstnärerna är beroende av medlemskap i officiella, av staten/partiet godkända
fackföreningar/intresseorganisationer.

Kontinentaleuropeisk och angloamerikansk modell

Den tyske forskaren Andreas Wiesand urskiljer två kulturpolitiska huvudmodeller i
västländerna:
 Den kontinentaleuropeiska modellen, som bygger på uppfattningen att offentliga
myndigheter har ett stort ansvar för att främja konst och kultur.
 Den angloamerikanska modellen, som betonar att kultur är en privat angelägenhet och
är mer marknadsorienterad.
Mitchell och Fisher har kritiserat Wiesand för att undervärdera de traditionella kulturpolitiska
skillnaderna i Europa, bl.a. mellan de nordiska länderna och kontinentaleuropa.
Nordisk modell










De nordiska länderna kännetecknas av en stor och dyr offentlig sektor.
De lägger stor vikt vid jämlikhet och demokrati.
Kommunnivån har en viktig kulturpolitisk roll.
Kulturpolitiken har ofta en instrumentell välfärdsmotivering.
En enhetlig nationalkultur förmedlas till så många befolkningsgrupper som möjligt.
Inslaget av privat finansiering är litet.
Konstnärsorganisationerna har stort inflytande.
Statligt stöd till konstnärer motiveras med social trygghet. (UNESCO 1992)

Skillnadsdimensioner

Chartrands fyra modeller redogör bara för vissa drag och fångar inte upp hur komplexa
skillnaderna mellan olika kulturpolitiska styrningsmodeller är.
Den antyder dessutom bestämda samband mellan de olika elementen i respektive
styrningsmodeller. Mangset menar att en därför hellre borde operera med olika
skillnadsdimensioner.
Några sådana dimensioner skulle enligt Mangset kunna vara:
 Statlig styrning: Starkt kulturdepartement eller armlängdsorgan?

6







Statlig styrning: Den kulturpolitiska makten koncentrerad på ett departement eller
spridd på flera.
Central styrning eller decentralisering.
Offentligt stöd eller privat finansiering.
Konstnärspolitik: Social trygghet och kollektiv välfärd eller individuella rättigheter.
Konstnärsorganisationernas korporativa inflytande.

Några faktorer som styr graden av offentlig kulturpolitisk styrning
 Relationen mellan privat och offentlig finansiering
 Omfattningen av kulturpolitiska riktlinjer
 Starkt eller svagt kulturdepartement/regionorgan
 Decentralisering eller centralstyrning
 Omfattningen av armslängdsorgan/syn på armlängdsprincipen
 Intresseorganisationernas inflytande
(Efter Mangset 1995)
På regional nivå utifrån utredningens uppdrag, politiska diskussioner och resultatet av
utredningens empiri skulle skillnadsdimensionerna exempelvis kunna vara:
 Regional styrning: Förvaltningsmodell eller bolag?
 Regional styrning: Politisk styrning eller verksamhetsstyrning?
 Regional central styrning eller decentralisering till verksamheten.
 Offentligt stöd eller affärsmässighet.
 Affärsmässighet eller subventioner för konstnärsorganisationer.
 Kulturpolitik: Amatörverksamhet eller professionell verksamhet.
 Kulturpolitik: Fast anställda medarbetare eller frilansade medarbetare.
 Kulturpolitik: Social trygghet och kollektiv välfärd eller individuella rättigheter.
 Kulturpolitik: Närvaro i länet i förhållande till professionella produktioner på Spira.
 Kulturpolitik: Attraktivitet för invånarna i länet eller finkultur
 Kulturpolitik: Armlängds avstånd eller politiker integrerade i verksamheten
1.4.3 Armlängdsprincipen
En bärande princip inom kulturpolitiken i Sverige är ”armlängdsprincipen” vilken innebär:
”Att enskilda konstnärliga beslut fattas av, eller med underlag från, konstnärer eller
oberoende experter snarare än politiker är en bärande princip inom kulturpolitiken. Den är
viktig för att säkra den konstnärliga friheten.”
Spela samman, SOU 2010:11, s. 64
Det innebär att politikerna inte ska kunna styra innehållet i kulturverksamheten. Politiken
fastställer de ekonomiska och juridiska ramarna och sätter upp övergripande mål medan
bedömningen av innehållet överlåts till ämnesexperter.
Armlängdsprincipen tillämpas genom:
 Expertgrupper
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Självständiga styrelser
Att tjänstemän med hög kompetens har mandat att fatta självständiga beslut när det
gäller exempelvis utbud och innehåll

2. Syfte och mål
För att ta avstamp i Smålands musik och teaters utveckling och utifrån verksamhetens
betydelse för länets attraktivitet säkerställa verksamhetens vidare utveckling görs en utredning
som ska:
1.
Följa upp och analysera Smålands musik och teaters utveckling de senaste fem
åren med särskilt fokus på inre och yttre attraktivitet
2.
Analysera verksamhetens ekonomi och förutsättningar i relation till framtida
utveckling i syfte att föreslå eventuella förändringar när det gäller organisation
3.
Genomföra en omvärldsanalys som syftar till att lära av andra, där andra
offentligt ägda kulturinstitutioner och hur dessa drivs, organiseras och utvecklas
ingår
4.
Föreslå utvecklingsåtgärder som kan bidra till ytterligare utveckling av
Smålands musik och teater
5.
Regionledningskontoret ska presentera utredningen för Nämnden för
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet den 19 september 2018. (Detta beslut
har senare reviderats vid två tillfällen).

3. Metod
Utifrån den uppdragsbeskrivning som politiken tagit beslut om har utredningen arbetat med
flera delar.
1. Följa upp och analysera Smålands musik och teaters utveckling de senaste fem åren
med särskilt fokus på inre och yttre attraktivitet
Fokus har legat på att genomföra samtal, workshops och intervjuer med medarbetare,
ledning och fackförbund på Smålands Musik och Teater. Initialt genomfördes samtal
om upplägget med de fackliga representanterna som bidrog med tankar kring
genomförandet och efter det med ledningsgruppen.
Workshops har genomförts med alla fast anställda medarbetare som erbjöds möjlighet
att vara med vid ett antal tillfällen. Efter det efterfrågade flera medarbetare
individuella samtal, vilka genomförts utifrån önskemål. Samtal har också förts med
ledningsgruppen.
Frilansande medarbetare – Då det framkom frågetecken från några fast anställda
medarbetare kring Smålands Musik och Teaters attraktivitet bland frilansande
medarbetare utökades undersökningen med en enkät som riktade sig till just denna
grupp. De frilansande medarbetarna har svarat på en enkät med åtta öppna frågor. Det
fanns under perioden drygt 35 frilansande medarbetare som är kontrakterade i större
eller mindre omfattning – från heltid till enstaka tillfällen. De arbetar med allt från On
The Town, Olga kastar Lasso och med orkestern. För att få så hög svarsfrekvens som
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möjligt delades enkäterna ut under ett arbetspass under en dag då många frilansare
som arbetar i större omfattning fanns på plats. Samtliga på plats valde att svara på
enkäten. Enkäterna fylldes i anonymt. Enkäterna fylldes i och lades i förslutna kuvert
som samlades in direkt i en kartong som förslöts. Enkätsvaren har bearbetats och olika
teman har utkristalliserats. Resultatet redovisas under 4.2.3.
Samtal med kommunrepresentanter och representanter från det fria kulturlivet har
genomförts. Samtal med ett par före detta chefer har genomförts. Samtal har förts med
FC-gruppen som ansvarar för restaurangen. Därutöver har en undersökning beställts
av Novus där länsinvånarnas önskemål när det gäller kultur utifrån ett
attraktivitetsperspektiv (regionala utvecklingsstrategin) har identifierats.
2. Analys av verksamhetens ekonomi och förutsättningar i relation till framtida
utveckling i syfte att föreslå eventuella förändringar när det gäller organisation
Som stöd anlitades PWC för att göra en analys av verksamhetens ekonomistyrning och
organisation av ekonomifunktionen. Utöver revisionsfirmans analys har en
genomgång av samtliga processer inom verksamheten gjorts för att förstå struktur och
verksamhetens komplexitet.
3. Genomföra en omvärldsanalys som syftar till att lära av andra, där andra offentligt
ägda kulturinstitutioner och hur dessa drivs, organiseras och utvecklas ingår
Samtliga institutioner som är offentligägda i landet har kartlagts utifrån kvalitativa
perspektiv och sex institutioner har analyserats närmare kvalitativt bland annat genom
djupintervjuer och studier av uppdrag/ägaranvisningar samt utvecklingsambitioner.
4. Föreslå utvecklingsåtgärder som kan bidra till ytterligare utveckling av Smålands
musik och teater
Utifrån den samlade bilden som framkommit under utredningen ges vissa medskick.

4. Resultat
4.1 Bakgrund Smålands Musik och Teater
1999 slogs Länsteatern och Länsmusiken samman i Jönköpings län och bildade Smålands
Musik och Teater. Syftet var att de båda verksamheterna skulle befrukta varandra och
blandformer av de båda verksamheterna skulle uppstå. 11 november 2011 invigdes
Kulturhuset Spira, ett kulturhus för framförallt scenkonst i Jönköping. Ett hundratal fast
anställda medarbetare kompletterade med frilansande medarbetare och gästande artister
skapar ca 1400 konserter och andra föreställningar inom områden som teater, musik, dans och
musikteater per år. Verksamheten erbjuder ett utbud för alla åldersgrupper. Ca 100 000
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människor ser ett evenemang arrangerat av SMOT varje år. Hälften av verksamheten sker
utanför Kulturhuset Spiras väggar, under turnéer runt om i Sverige och i samarbeten
med kommuner, skolor, sjukvård och äldreboenden. Ungefär hälften av verksamheten
riktar sig till barn och unga. Genom omvärldsanalysen kan konstateras att verksamheten
relativt andra är mycket omfattande.
Målet för verksamheten är att verka för ett bra liv i en attraktiv region, genom att i första
hand med egna ensembler producera professionell scenkonst som engagerar, inspirerar
och får besökaren att reflektera. Verksamheten rymmer flera ensembler för teater och musik
som: John Bauer Brass, Jönköpings Sinfonietta, Kerstin Jansson, Freja Musikteater och
Teaterensemblen Smålands Dramatiska. En särskild barn- och ungdomsavdelning, Unga
Spira, tillgodoser skolornas efterfrågan av musik- och teaterprogram. Genom
omvärldsanalysen kan konstateras att verksamheten har en omfattande samverkan
mellan olika delar vilket innebär möjligheten att erbjuda produktioner andra av
organisatoriska skäl inte kan.
Husets 15 000 kvadratmeter har fyra scener med en total publikkapacitet på cirka 1 700
personer. Teatersalongen och Konsertsalen är de största scenerna. De mer flexibla
scenrummen Kammaren och Caféscenen passar alla slags evenemang, stora som små. I huset
finns Restaurang Spira, vilken drivs av Företags Catering (FC-gruppen).
Årligen genomförs ca 300 konferenser och möten i Kulturhuset Spira. Smålands Musik och
Teater är en enhet inom förvaltningen Utbildning och Kultur. Verksamheten omsätter ca 140
miljoner kronor.
Under de senaste åren har verksamheten lockat allt fler besökare från andra delar av landet
och har också fått allt större uppmärksamhet i riksmedia för sina produktioner när bland andra
Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och SVT belönat produktioner med strålande
recensioner vid flera tillfällen. Detta betraktas av andra organisationer som smått unikt och
något som röner viss beundran och förundran. Många verksamheter har detta som mål, men
färre har lyckats.
4.1.1 Organisation
I samband med sammanslagningen av länsmusiken och länsteatern ter det sig, utifrån vad som
finns att ta del av idag och det som berättas av medarbetarna, att verksamheten hade behövt
ett mer omfattande stöd för att organisatoriskt växa samman. Två starka kulturer med lång
historia möttes och skulle organisera sig, berika varandra och hitta sätt att arbeta tillsammans i
ömsesidig respekt och utveckling. Det är idag svårt att se hur arbetet för att samorganisera
verksamheten gick till. De uppdrag som Arbetsmiljöenheten vid upprepade tillfällen fått från
verksamheten för att hjälpa till att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö och stämning
visar att resan de senaste 20 åren inte varit helt friktionsfri.
Som utomstående betraktare kan det te sig smått fantastiskt att verksamheten trots dessa
organisatoriska förutsättningar presterat på så hög nivå och utvecklats vidare under dessa år.
Utifrån den orientering som den korta utredningstiden medgivit ser det ut som att förklaringen
står att finna i att många medarbetare tagit ett stort ansvar, tagit på sig ledarroller, hittat egna
former och utvecklat en egen organisering över tid. Medarbetare har tagit på sig (fått ta på
sig?) rollen att anställa kollegor, ta initiativ till programutbud, ställa krav på varandra,
förhandla ersättningar med kollegor, definiera roller och genomföra produktioner. Subkulturer
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och maktstrukturer har utvecklats och tack vare lojalitet och en hög konstnärlig ambition har
verksamhetens produktioner utvecklats vidare.
I takt med samhällsförändring och nya krav på organisation, transparens, uppföljning och
arbetsrätt och inte minst regionbildningen ställdes nya krav på verksamhetens styrning och
ledning och en konsult (Per-Ola Nilsson) anlitades för att göra den organisationsanalys- och
förändring som kanske borde genomförts redan vid verksamhetssammanslagningen. Vid den
tidpunkten fanns det, såvitt det går att se nu, ingen gemensam bild över organisationen och
dess strukturer. Verksamheten skulle kunna betecknas som personorienterad. Efter en tid
erbjöds Per-Ola Nilsson uppdraget som verksamhetschef efter samverkan i enighet. Att få
uppdraget att bryta mångåriga kulturer, maktstrukturer och inarbetade arbetssätt är svårt och
tufft. Att genomföra förändringen kan vara ännu tuffare.
Människor som behöver förändra arbetssätt, som förlorar makt och privilegier kan reagera
starkt. De kan känna att deras ansvarstagande, lojalitet och lösningar som kanske var
nödvändiga under en period, helt plötsligt kritiseras och de kan känna sig svikna och
övergivna. Det finns också de som trivts i och gynnats av den kultur och den maktstruktur
som utvecklats och som blir provocerade när förutsättningarna för den förändras eller
försvinner. Kraften i dessa processer ska inte underskattas. Samtidigt finns det oftast
medarbetare som inte haft makt och haft en mer underordnad roll och som inte trivts i dessa
subkulturer och maktstrukturer. Som chef har en ett ansvar även för att dessa personer ska må
bra, att de har en bra arbetsmiljö och utvecklas. Arbetsmiljöenheten har vid flera tillfällen haft
i uppdrag att stödja ledningen i genomförandet av förändrade kulturer, maktstrukturer och en
förbättrad arbetsmiljö för alla. Inslag i dessa processer har handlat om exempelvis regler för
hur medarbetare får bete sig på arbetsplatsen och hur de får bete sig mot varandra, att bryta
enskilda medarbetares makt över andra medarbetare och att bryta oacceptabla beteenden mot
chefer. Det har varit helt nödvändiga processer för att säkerställa en arbetsplats med
fungerande strukturer, arbetsmiljö och förutsättningar utifrån dagens krav. För att nya
arbetssätt och kulturer ska etablera sig krävs tid, kontinuitet och en ledning som orkar och
vågar hålla ut. För att göra det behöver ledningen också stöd.
För att få acceptans och förtroende för nya strukturer krävs å andra sidan en god och
kontinuerlig kommunikation, närvaro och lyhördhet från ledningens sida som ständigt
återupprepar skälen till förändringarna och förklarar varför de är viktiga. Denna
kommunikation och närvaro är central till dess att nya strukturer, arbetssätt och
förutsättningar är helt integrerade i organisation, arbetssätt och förutsättningar.
Sedan 2014 har organisationen förändrats genomgripande. Styrningen av verksamheten har
förändrats från tre verksamhetschefer till en gemensam chef för hela Smålands Musik och
Teater och en tydlig organisation som är funktionsorienterad har införts. Det har inneburit en
stor förändring för organisationen och för medarbetarna med helt nya förutsättningar. Ett
profilarbete har inletts genom att rekrytera konstnärliga chefer för att tydliggöra vem som är
konstnärligt ansvarig och för att tydliggöra den konstnärliga profilen. Vissa grupper som
tidigare haft stort eget mandat när det gäller den konstnärliga profilen beskriver att det varit
svårt att anpassa sig till den nya organisationen.
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Ett omfattande arbete har lagts ner på att forma ”ett” Smålands Musik och Teater och att bryta
maktstrukturer hos subgrupper inom verksamheten. Samtliga tjänster har fått en
rollbeskrivning utifrån ett helhetsperspektiv. Det har historiskt funnits exempel på att
medarbetare köpt, producerat, genomfört, marknadsfört och ibland också tagit betalt för sina
tjänster vid sidan av sin lön. Detta har ledningen arbetat med att sätta stopp för. Särskilt fokus
har lagts på producentrollen som idag definierats som en tydlig projektledarroll med tydligt
mandat och ansvar för produktionen.
Ett värdegrundsarbete har pågått sedan 2015 där gemensamma värdeord har utkristalliserats
genom en omfattande process som involverat alla medarbetare. Spelregler för beteende på
arbetsplatsen har tagits fram i en process med stöd av Arbetsmiljöenheten sedan hösten 2017.
I denna process har enstaka medarbetare slutat eller sagts upp av arbetsrättsliga skäl. Detta har
av andra medarbetare ibland ifrågasatts då det tidigare inte varit tydligt vad som gäller
arbetsrättsligt. Avtal med föreningar som byggt på personliga intressen har sagts upp.
Strukturen för bidrag till fria grupper har historiskt varit otydlig då Smålands Musik och
Teater också varit anslagsgivare i vissa fall samtidigt som Smålands Musik och Teater har ett
intäktskrav. Detta är idag avslutat och Smålands Musik och Teater är inte längre
anslagsgivare.

4.2 Följa upp och analysera Smålands musik och teaters
utveckling de senaste fem åren med särskilt fokus på inre och
yttre attraktivitet
4.2.1 Utveckling de senaste fem åren
Utvecklingen de senaste fem åren har präglats av processen att få ihop verksamheten till en
sammanhållen verksamhet men också av en professionalisering i takt med tiden. Vision och
mål har tydliggjorts, processer har identifierats och beskrivits, rutiner har tagits fram och
roller har definierats. Ett arbete med att ta fram en idealsäsong har genomförts. Konstnärliga
chefer har anställts för att ansvara för den konstnärliga verksamheten, kvaliteten, utbudet och
utvecklingen.
Vid flytten in i huset 2011 beslöts att teaterns turnerande i länet skulle minska för att ge
medarbetare och ledning ro att forma en ny identitet. Besöken i länet har under de senaste fem
åren återupptagits och nu genomförs insatser i varje kommun i länet årligen.
Professionaliseringen av verksamheten har lett till fler besökare som bor utanför länet
kommer till Spira och att riksmedia fått upp ögonen för verksamheten och har belönat den
med strålande recensioner.
Landstingsfullmäktiges beslut att erbjuda musikteater har genomförts, det finns ett avtal
skrivet med Värnamo kommun och dialog om avtal pågår med Gislaveds kommun.
Unga spira är en ny verksamhet med en konstnärlig chef som ansvarar för hela Barn- och
unga utbudet vilket lett till ett starkt profilarbete.
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Dansverksamheten, som tidigare var en otydlig del, är nu en etablerad del i verksamheten.
Något som också efterfrågats av exempelvis Jönköpings kommun.
Verksamheten har investerat i avancerad fiberteknik vilket innebär att Smålands Musik och
Teater kan bedriva en världsunik verksamhet och dels erbjuda en plats att besöka för att se hur
digitaliseringen kan skapa nya möjligheter för närvaro i länet, och dels möjliggöra möten
mellan professionella musiker och exempelvis kulturskolor samt erbjuda föreställningar i
realtid på platser där rummet annars inte medger dessa evenemang fysiskt. Opera
Extravaganza var ett exempel på detta. Föreställningen under digitaliseringsdagen som
genomfördes på Elmia 20180829 ett annat.
Från att några av musikerna hade heltidsanställningar och övriga deltider, har nu alla musiker
heltidsanställningar, vilket möjliggör ökad effektivitet och kvalité och har också inneburit att
en del arbetsmiljöproblem försvunnit. Samproduktioner mellan olika delar av verksamheten
är nu möjliga i betydligt högre utsträckning än tidigare.
Kompetensutveckling

Ett systematiskt arbete med kompetensutveckling har initierats de senaste åren på individ,
grupp- och organisationsnivå som innefattat bland annat utbildningar inom projektledning och
ekonomi, gruppdynamik och ledarskap, värdegrund, säljutbildning och specialistutbildningar
inom respektive avdelning. Kompetensutvecklingssatsningen syftar till en professionalisering
av organisationen såväl som funktioner.
Kulturarbete

Efter varje medarbetarenkät skrivs handlingsplaner inom Region Jönköpings läns
verksamheter för att gemensamt vidareutveckla arbetsmiljö och trivsel. Så också inom
Smålands Musik och Teater. Sedan den förra medarbetarenkäten som genomfördes 2016 har
ett omfattande kulturarbete genomförts med stöd av Arbetsmarknadsenheten. Gemensamma
spelregler för hur en beter sig på sin arbetsplats har tagits fram, träning i att ge och ta emot
feedback har genomförts och ett gemensamt system för möten för olika frågor har införts.
Handlingsplanen utökades under hösten 2018 tillsammans med skyddsombuden i syfte att
komma åt dels ”gamla konflikter” och dels fånga upp fler områden som kan behöva
utvecklas.
4.2.2

Inre attraktivitet

Vad tycker medarbetarna på SMOT

Workshops har genomförts med alla fast anställda medarbetare under augusti 2018 samt med
ledningsgruppen.
Deltagarna arbetade med en swot-analys av verksamheten samt med framtidsfrågor. Svaren
har sammanställts utifrån vad som faktiskt skrivits i redovisningen. Ord som: och, men,
varför, därför osv har tagits bort och så har orden räknats samman. Någon kategorisering har
inte gjorts. I respektive sammanställning visas de ord som förekommer oftast i störst
teckenstorlek och de ord som förekommer mest sparsamt i minst teckenstorlek. Varje grupp
har sedan beskrivit vad de menar med sina texter.
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När det gäller verksamhetens styrkor ser det samlade svaret från samtliga grupper ut som
följer:

Sammanfattningsvis lyfts bredden i huset som den största styrkan jämte huset Spira och dess
läge. Ledarskapet, arbetsmiljön, personalen och dess engagemang, publiken, organisationen,
variationen i uppdrag och utbud samt den lojalitet som upplevs i förhållande till uppdrag och
verksamheten som styrkor.
Utmaningar
Många faktorer som fanns under styrkor kommer tillbaka i form av utmaningar. Störst
utmaning ses dock politiken vara, jämte media och att det är trångt i huset. Andra utmaningar
som lyfts är kulturen i huset, orkestern, ekonomi, ledarskapet, behovet att vara i länet,
publiken, visionen och de eldsjälar som finns. Även om de förekommer i betydligt lägre
omfattning bör ändå attityder, personalomsättning, personalen, rekrytering, värderingar och
rädslor lyftas.
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Hot
Som främsta hot lyfts ekonomin, följt av politiken, valet – vilket handlar om en rädsla för hur
kulturstyrningen kan komma att se ut, risken att verksamheten blir ett bolag, arbetsbelastning
och media.
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Möjligheter
När det gäller möjligheter ses huset Spira med dess läge som den stora möjligheten, jämte de
resurser som finns, den kreativitet och kompetens som verksamheten rymmer och den
kompetensutveckling som genomförs. Länsuppdraget, möjligheten att locka fler målgrupper
idealsäsongen och digitalisering ses också som viktiga möjligheter. Möjligheten att bygga ut
och utöka huset ses som en stor potential som kan möjliggöra att huset Spira blir ett fullskaligt
kulturhus och en samlingspunkt som kan rymma utbildning inom scenkonst, bli en plantskola
och att bredda repertoaren. Regionen som ägare ses också som en möjlighet.

Framtid
När det gäller framtidsscenarion finns det en stor majoritet i verksamheten som hoppas på en
utbyggnad av kulturhuset Spira med en större teaterscen som är lämplig för musikaler, opera,
konserter och dans. Bilden är att en scen som rymmer ca 900-1000 besökare skulle
möjliggöra ett utbud av både breda produktioner som musikaler och konserter av inresande
artister och mindre/smalare produktioner med andra inriktningar utan att konkurrera med
varandra. Det finns också förhoppningar om bättre förutsättningar när det gäller
repetitionslokaler, personalfrämjande faciliteter som fysioterapi, röstträning och
uppvärmning. Flera grupper lyfter möjligheten att vid en tillbyggnad inrymma rum/lägenheter
för frilansande artister som kan ersätta de lägenheter/hotellrum som krävs vid kortare
frilandsengagemang.
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Att Kulturhuset Spira verkligen skulle kunna utvecklas till ett kulturhus med Stockholms
Kulturhus som förlaga är ytterligare en utbredd bild av vad en utbyggnad av huset skulle
kunna innebära där bilder målas upp av studenter som hänger i huset, människor som träffas
över en kopp kaffe, utställningar som avlöser varandra i foajén och en levande kulturdebatt
förs vid välbesökta after work.
Framtidsbilderna inrymmer också mer offensiva idéer när det gäller att närma sig omvärlden,
både via fiberföreställningar i länet, pop-up teatrar, en teaterflotte på Munksjön som
möjliggör publika evenemang under sommarhalvåret och ett mer offensivt samarbete med
restaurangen för att locka nya publikgrupper.
Det är slående hur ense medarbetare och ledning är när det gäller framtidsbilder och önskan
om att bygga ut huset där visionerna av vad denna tillbyggnad skulle innebära – oavsett vad
de tycker om verksamheten idag – är oerhört samstämmiga.
Under de veckor då underökningen i huset genomfördes pågick repetitioner och förberedelser
inför säsongsstarten och under dessa veckor var trängseln mycket stor och varje kvadratmeter
var hårt belastad, varför det då var lätt att förstå beskrivningarna av trängsel och bristande
lokalytor bakom scenerna.
Slutsatser av de workshops som genomförts är att verksamheten har oerhört ambitiösa
medarbetare och ledning, kulturutmaningarna delar verksamheten i två grupper som har starkt
divergerande bilder av hur verksamheten fungerar och vilka dess utmaningar är. Dessa leder
till sprickbildning och förutsättningar för dialoger som handlar om ”vi och dom”. Det gör
också att ledarskapsutmaningarna är stora, inte minst utifrån den mediabild av verksamheten
som målats och det drev på verksamhetschefen som gått i media. Trots detta är medarbetare
och ledning i många frågor väldigt överens exempelvis när det gäller styrning och önskemål
om armlängdsprincipen och behovet av långsiktighet när det gäller styrningen av
verksamheten. Sammantaget finns det en oerhörd potential i verksamheten och ett stort behov
av lugn och möjlighet till fokus på arbetsuppgifter och utveckling.
4.2.3 Yttre attraktivitet
Verksamheten har under några år fokuserat hårt på att skapa ett utbud som lockar besökare
utanför länet med följd att bussbolag, hotell och restauranger i stan får ökad omsättning.
Kulturen bidrar på detta sätt förutom en spridning av Jönköping och Jönköpings län ur ett
attraktivitetsperspektiv också till besöksnäringseffekter.
Det finns nu ett nationellt intresse för verksamheten. Både externt hos media och publik men
också när det gäller konstnärlig personal som nu söker sig till verksamheten. Exempelvis
musiker vid rekryteringar där det nu kommer personer från hela världen. En av Smålands
Musik och Teaters nya konsertmästare kommer exempelvis från Australien.
Frilansande medarbetare syn på Smålands Musik och Teaters attraktivitet

De frilansande medarbetarna har svarat på åtta öppna frågor. De är sammantaget
överväldigande positiva till att arbeta på SMOT.
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På frågan hur respondenterna ser på SMOT:s attraktivitet – ur sitt perspektiv, har fler än
hälften valt att skriva kombinationen ”mycket attraktivt”. Arbetsplatsens fysiska
förutsättningar lyfts som skäl till attraktiviteten liksom ledningens visioner, en känsla av
framåtdriv, arbetsmiljön och den breda kompetensen på arbetsplatsen. Flera använder
uttrycket ”vänlig och inkluderande arbetsplats”.
”En arbetsplats med hög professionalitet och hög kompetens och samtidigt mycket vänligt och inkluderande.”

Lokalerna lyfts fram liksom SMOT:s placering geografiskt i Sverige – i centrum mellan
landets tre största städer.
”Det är också attraktivt att SMOT är placerat på Spira som möjliggör högkvalitativa produktioner utanför de
tre storstäderna.”

Miljön på SMOT beskrivs som positiv, kreativ, utvecklande, stimulerande och dynamisk.
”Jag gillar att så mycket verksamhet är i samma hus. Sinfoniettan, skådespelarensemblen, med både barnungdoms- och vuxenföreställningar. Och storsatsningen på musikaler m.m. Huset är väldigt mäktigt
arkitektoniskt.”

Flera säger att de lockas av satsningen på musikteater och verksamhetens höga ambitioner.
”Ur ett perspektiv för mig som frilansare så är det fantastiskt att det kommit ytterligare en scen för
musikalartister. En institution dessutom som ej är lika beroende av namn, med möjlighet att få göra bra
uppgifter.”
Vad är bra?

På den direkta frågan: Vad är bra? Lyfter flertalet fram den goda stämningen, samverkan på
arbetsplatsen, trevliga kollegor och positiva ”vibbar” liksom lokalerna som upplevs trevliga,
fräscha och inspirerande. En stark upplevelse av omtanke om resultat och om personalen och
att den ska må bra lyfts av flera respondenter.
”Ett vänligt hus där man känner sig välkommen. Bra resurser att tillgå. Underbart med Sinfoniettan och en
närvarande chef!”

Arbetsplatsens ledning, organisation, kommunikation, professionalism och villkor lyfts av fler
än hälften som något positivt. Många beskriver också en känsla av dynamik som positiv och
ord som: mångfald av aktiviteter som berikar varandra, ny-tänk, kreativitet, konstnärlig frihet,
tillit till medarbetarna, spännande visioner och arbetsplats, lösningsorientering och variation
används som beskrivning för den.
”Jag som konstnär fick fria händer på ett sätt som kändes tillitsfullt och möjliggjorde ett bra resultat.”
”Det är varierade projekt, barn, teater, konserter. Med olika program – ett hus som koncentrerar allt. Hela
kulturen på en plats. Jag tror att SMOT är jätteattraktivt, men jag tror att regionens människor behöver göra
SMOT till sitt eget kulturcentrum.”
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Även Jönköping som stad lyfts som något positivt liksom alla de PR aktiviteter som
ensemblen deltar i för att marknadsföra produktionerna. Att det varit öppna auditioners ser
flera som något positivt. Maten i matsalen lyfts också fram som något positivt.
Vad kan förbättras?

På frågan vad som kan förbättras är svaren färre och mer blandade. Flera anger som enda svar
att: ”allt är bra”.
Flest mer utvecklade svar handlar om att teatersalongen inte riktigt är anpassad till
musikteater, den anses vara för liten – viket försvårar förutsättningar för lönsamhet, att golvet
är för hårt för dans och att det skulle bli mer effektivt med en scen för musikteater som också
kunde nyttjas till andra större produktioner och på så sätt bidra till SMOT:s attraktivitet. Det
skulle också medge fler produktioner anser respondenterna. Några anger att huset är väldigt
trångt. Några anger också att det är få loger och att några av dessa är för små.
När det gäller villkor anger ett par att det behövs tydligare information och rutiner för hur
processen från överenskommelse till utbetalad lön går till oavsett om en blir anställd eller
skriver ett kontrakt. Någon anser att kommunikationen i samband med reklamgig kan bli
bättre.
Flera anger att det behöver finnas tillgång till naprapat, massage och fysioterapeut, bastu och
gym för dansarna för att förebygga skador och genomföra rehab träning. Någon anger att det
också borde finnas tillgång till röstmassage och talpedagog.
Några anger att det är ett för finkulturellt utbud på SMOT, vilket de menar riktar sig till en
äldre och mindre publik och utesluter många andra, samtidigt som någon anger att utbudet
behöver bli mer högkulturellt.
”SMOT behöver skapa publik. Orkestern kan inte bara spela för gamla människor. Musikerna är till för alla!!!”

Ett par anger att marknadsföringen kunde bli bättre, bredare och spridas i en större del av
landet, någon tycker att den digitala skylten utanför Spira bör vara större. Någon anser också
att orkestern behöver bli större. Någon anser att städningen inte alltid håller nivån.
Flera anger att kommunikationerna till och från Jönköping med tåg behöver bli bättre. Det
kan vara svårt att ta sig hem till familj och vänner med de arbetstider som gäller.
Hur andra kollegor ser på möjligheterna och förutsättningarna

I ett försök att fånga ”det som sägs” om verksamheten och verksamhetens rykte i branschen
ställdes frågan: ”hur tror du att andra kollegor ser på möjligheten/förutsättningarna att arbeta
på SMOT? En majoritet svarade att de tror att andra ser SMOT som en ”attraktiv” eller
”väldigt attraktiv” arbetsplats. Flera säger att SMOT har ett ”gott rykte” eller ”väldigt gott
rykte” i branschen och att de blivit rekommenderade av andra att söka sig till SMOT. Flera
lyfter att verksamheten arbetar enligt kollektivavtalet som en väldigt positiv signal, att
arbetsmiljön anses trevlig och att kollegor, administration och chefer anses vänliga och
trevliga. Några beskriver att ledningens höga ambitioner lockar landets elit till SMOT vilket
gör att många andra tycker det vore positivt att få arbeta på SMOT.
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”Alla vill jobba på en progressiv arbetsplats med bra förutsättningar.”
”Att man får jobba med Sveriges elit – folk som är kompetenta.”

Någon beskriver att det fanns ett dåligt rykte efter boendesituationen efter Les Miserables,
men att den bilden ändrat sig nu.
Vad tycker andra är bra?

Vanligaste svaret är: ”allt är bra” eller ”allt är perfekt”. Respondenterna beskriver en bild av
verksamheten som vänlig, trevlig, proffsig, kreativ och kompetent. Huset lyfts fram, dess
arkitektur, lokaler, repetitionsmöjligheter, loger och verkstaden inhouse, liksom ledningen
och mentaliteten på SMOT. Musikalsatsningarna lyfter flera som det som satt SMOT på den
nationella kartan. Den konstnärliga friheten, att verksamheten har flera delar och en stor bredd
och att Sinfoniettan finns på plats. Restaurangen sägs också vara känd för sin goda mat.
Vad tycker andra kan förbättras?

Flest svarar: ”inget kan förbättras” eller ”allt är bra”. Ett par respondenter som utvecklar
svaret anger att boendet fortfarande har en del övrigt att önska. Flera anger ett önskemål om
fler musikaler och fler stora produktioner med högre budget. En större långsiktighet i
planeringen önskar någon, och en annan respondent tycker att orkestern borde vara större.
Vad krävs av en attraktiv arbetsplats

På frågan vad som krävs rent allmänt för en attraktiv arbetsplats ur ett frilansarperspektiv
svarar nästan hälften god och tydlig kommunikation, att varje medarbetares kompetens
respekteras och en närvarande chef. En ledning med visioner, hög konstnärlig standard och
höga ambitioner anses av flera som attraktivt. En bra arbetsmiljö och bra arbetsvillkor där
kollektivavtalen gäller lyfts av flera. Möjlighet till utveckling och att bli utmanad ser flera
som eftersträvansvärt.
”Möjlighet att få utvecklas och avancera inom sitt gebit.”
”Respekt för alla avdelningars arbete. Att arbetsplatsen ställer höga krav på kvalitet vilket sporrar och utmanar
de anställda.”

Behovet av fysioterapeut, naprapat, massage, gym och bastu återkommer i syfte att förebygga
skador och för att sköta tränings- och rehabiliteringsprogram. Trevliga kollegor, en vänlig,
respekterande och välkomnande atmosfär återkommer också bland svaren.
”Att man känner sig trygg på jobbet och har kul. Den känslan infinner sig när det finns ömsesidig respekt
sinsemellan. Upplever det på SMOT <3.”
”Att bli tagen emot med öppna armar när man kommer utifrån. Och det känner jag att jag har blivit.”

Att det finns uppehållslokaler som är trevliga då jobbet ibland innebär en hel del väntan
nämns av några.
Övriga medskick

Några beskriver situationen där de är gäster i en främmande stad och att det inte alltid är så
enkelt. Möjligheten för familjen och vänner att komma och hälsa på behöver förbättras. Fler
lånecyklar vore positivt som kan lånas över natten. Fler anger också att det skulle vara väldigt
attraktivt om familjen kunde få komma och titta på produktionen på bästa plats och inte bara
längst upp, längst bak och information om möjligheten behöver komma i god tid för familjen
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finns inte här ”stand by”. Behovet av fysioterapeut, naprapat, massage, gym och bastu för
dansare återkommer igen.
Vid behov av prioriteringar av ekonomiska eller andra skäl, tycker några att prioriteringarna
måste utgå från vad som behövs av ensemblen och att en inte drar ner på kostnaderna där de
behövs mest.
En respondent föreslår en app för varje produktion där all information finns och där alla
system som behöver skötas finns, eftersom det är svårt att lära sig nya system för varje
produktion och arbetsplats en arbetar på.
Några anger att verksamheten behöver bli bättre på att göra reklam ute i landet. Flera skriver
om förutsättningarna för SMOT:s attraktivitet för en bredare publik.
”Jag tror det är viktigt att också medborgarna vet och känner att SMOT är till för och gör produktioner för dem.
SMOT behöver vara prisvärt för alla. Konserter eller föreställningar kunde göras runtom utomhus i länet på
sommaren eller under våren och biljettpriset kunde då vara lite lägre.”
”Jag tror att ett varierat programutbud som det är nu är jättebra.”
”SMOT behöver bli mer känt, inte minst i länet.”
”Huset ligger otroligt vackert och har verkligen potential at bli en stor musikalteater. Fortsätt!!!”

Slutligen säger några att de gärna återkommer och arbetar på SMOT igen.

4.3 Genomföra en omfattande marknadsundersökning utifrån
förslagen i RUS remissen
För att identifiera vad länsinvånarna efterfrågar har en marknadsundersökning baserat på 1000
intervjuer genomförts av Novus under perioden 28/11-3/12 2018. De tillfrågade har varit i
åldrarna 18-79 med syftet att fånga upp vad invånarna i länet skulle vilja ha, vad de anser är
positivt respektive saknas i kulturlivet i Jönköpings län. Fokus har legat på
attraktivitetsperspektivet kopplat till den regionala utvecklingsstrategin.
Den visar att 41 % tycker att det finns ett mycket stort utbud av kulturella upplevelser i
Jönköpings län. 26% uppger att kulturen i Jönköping erbjuder mycket som jag är intresserad
av, 48% säger att jag skulle vilja gå på fler kulturevenemang än jag gör idag och 35% säger
att kulturutbudet i Jönköpings län bidrar till att jag trivs.
På en öppen fråga om vad respondenterna önskar mer av i länet säger 21 % att de önskar mer
musikaliska evenemang, 14 % att de vill gå på fler konserter, 13 % önskar gå på mer
teater/dans, 4 % vill gå på mer film/eller bidra till filmskapande och 4 % vill se mer kultur för
barn och unga.
På den öppna frågan vad som kan få kulturutbudet att kännas mer lättillgängligt
(Svarat ”Ja, absolut”, de 5 mest nämnda)
 Att utbudet finns på mindre orter 56%
 Att det finns mer information (annonser mm) 53%
 Att utbudet blir mer flexibelt i form av turnéer eller besök på olika platser i länet 53%
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Att priserna på kultur blir lägre 48%
Att det finns bättre kommunikationer/resmöjligheter till och från 48%

Huvudinsikter - vad skiljer grupper åt
 Musik är ett viktigt område som många vill ha mer av i olika former olika former.
 Kvinnor är kulturbärare i Jönköpings län idag. De är mer intresserade av kultur,
konsumerar och är mer nöjda med utbudet. Fler kvinnor tycker kulturen bidrar till att
vilja bo och leva i länet. Kvinnor önskar i högre grad än män lägre priser och bättre
resmöjligheter till från kulturevenemang.
 Färre män hittar i dagsläget intressant kultur länet. Bland män tycker 20% att det finns
mycket kultur i länet som de är intresserade av, mot 32% bland kvinnor. Män vill ännu
högre grad än kvinnor ha mer musik och även filmer.
 De yngsta18-29 år önskar sig i högre grad än övriga mer information (t ex annonser),
digitalt tillgänglig kultur, lägre priser och bättre öppettider.
 Personer 30-49 år känner störst sug efter att gå på fler kulturevenemang. Särskilt
konserter intresserar dem. De största hindren tycks ha med livsfas och tidsbrist att
göra, inte med prisnivå eller resmöjligheter.
 Kulturen spelar stor roll för pensionärer. De äldsta 65-79 år är den grupp som framför
allt upplever att kulturen bidrar till att de trivs med bo och leva i Jönköpings län.
Utbudet skulle bland annat kännas mer tillgängligt för dem med lägre priser och ökat
utbud på mindre orter.
 Det är främst högutbildade som vill ha mer kultur. Att locka personer med lägre
utbildning blir därför en utmaning. Men båda grupperna har samma områden som de
främst vill ha mer musik, konserter, teater och dans – vilket kan underlätta
satsningarna framåt.
 Stadsbor vill gå på ännu fler kulturevenemang och boende landsbygden ha närmare till
kulturen. Landsbygdsbor önskar geografisk närhet och bättre resalternativ, men tycker
i lägre grad att digitalt tillgänglig kultur skulle passa dem.
Av materialet kan dras flera slutsatser och det kommer att vara värdefullt också när
handlingsplaner för den regionala utvecklingsstrategin tas fram. Med önskvärd tydlighet ses
behovet och efterfrågan på kulturen närvaro i hela länet varför Smålands Musik och Teater
behöver få stöd för att utveckla denna verksamhet vidare. Avtal som det som Värnamo
kommun har och Gislaveds kommun är på väg att teckna med Smålands Musik och Teater är
viktiga för att kunna planera och dimensionera produktioner för turnéer i länet.
Förutsättningarna i kommunerna skiljer sig starkt åt och fiberutbyggnaden kan vara en väg att
i högre utsträckning kunna erbjuda produktioner även i delar av länet där rummen för
scenkonst är begränsande.

4.4 Analysera verksamhetens ekonomi och förutsättningar i
relation till framtida utveckling i syfte att föreslå eventuella
förändringar när det gäller organisation
Denna utredning har inte som uppgift att genomlysa det ekonomiska resultat verksamheten
hade 2017 eller orsakerna till det. Det är redan utrett i andra sammanhang. Däremot har en
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genomgång av verksamhetens förutsättningar för en god ekonomistyrning gjorts. En extern
revisionsfirma har medverkat i det arbetet genom intervjuer av representanter från ledning,
administration och producentkåren. Revisionsfirman har lämnat en muntlig redogörelse för
sina observationer och slutsatser till regionledningen i augusti 2018.
Sammanfattningsvis såg revisionsfirman vid den tidpunkten att Smålands Musik och Teaters
arbete med budgetprocesserna var föredömligt, men att den ekonomiska styrningen i
genomförande- och uppföljningsprocesserna fortsatt hade förbättringspotential. Konkret
föreslog de att styrning och ledning av controllingfunktionen borde harmonieras med
styrstrukturen i övriga Region Jönköpings län, för att säkerställa en oberoende controlling och
att för det avsedda digitala ekonomi- och resultatuppföljningsprogram används i alla steg i
processen. Detta skulle, enligt revisorerna, kunna skapa en större transparens och säkerställa
att verksamhetsledningen och regionledningen kan få tidiga och relevanta indikatorer på
resultatutvecklingen. Detta är nu genomfört.
Revisionsfirman beskrev också en upplevelse av att Smålands Musik och Teater i praktiken
fjärmar sig något från Region Jönköpings län, i delar har ett arbetssätt som påminner om ett
bolags och bland ser stödstrukturerna inom Region Jönköpings län som ett hinder, snarare än
ett stöd. Detta har tidigare uppmärksammats av både Smålands Musik och Teaters ledning,
Utbildning och Kulturs ledning och av regionledningen. Smålands Musik och Teaters ledning
har särskilt lyft betydelsen av att de digitala stödsystemen och övriga stödprocesser stödjer de
kollektivavtal som finns inom kultur- och scenkonsten.
Hur utvecklingen på Smålands Musik och Teater betraktas beror till stor del på vilket
perspektiv den ses utifrån. Ur ett attraktivitetsperspektiv kan utvecklingen inte beskrivas på
annat sätt än fantastisk. 2017 slog verksamheten alla publikrekord och många länsinvånare,
såväl som långväga gäster, som aldrig besökt Smålands Musik och Teater tidigare såg
musikalen Les Misérables. 18 000 besökare såg föreställningen varav 40 % var tillresta
besökare från andra län. En enad kritikerkår och alla besökare bekräftade att intresset för
musikaler är mycket stort.
Utvecklingen höll i sig under hösten 2018 då verksamheten producerade sin första egna
Broadwaymusikal med strålande recensioner i rikspress med höga besökssiffror både från
länet och från besökare utifrån. Undersökningar har också visat att musikalbesökarna som
besöker Spira för första gången i hög utsträckning kommer tillbaka och ser andra
produktioner. Det visar att musikalerna är viktiga inkörsportar till övriga evenemang och att
de är ett viktigt komplement för att säkerställa en långsiktig tillströmning till andra
produktioner.
Sett ur den regionala utvecklingsstrategins perspektiv där ett viktigt mål är att öka
nattbefolkningen i hela länet har Smålands Musik och Teater lyckats med det andra offentliga
scenkonstinstitutioner inte lyckats med – att skapa ett nationellt intresse för verksamheten
som beskrivs hålla en hög kvalitet och erbjuda ett attraktivt utbud. Detta är en av de viktigaste
pusselbitarna för att locka människor att flytta till en plats, respektive att få människor att vilja
bo kvar.

4.5 Genomföra en omvärldsanalys som syftar till att lära av andra,
där andra offentligt ägda kulturinstitutioner och hur dessa
drivs, organiseras och utvecklas ingår
En sammanställning över styrelseformer, verksamhetsinriktning och ekonomiska
förutsättningar har gjort för alla offentligt ägda kulturscener i landet. Det finns exempel på allt
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ifrån bolagsformer, förvaltningsdrivna institutioner, samägda institutioner och stiftelseägda
institutioner. Utifrån sammanställningen har en fördjupad studie av Wermlands Operan,
Malmö Operan, Göteborgs Operan, Västerås Teatern, Gävle konserthus och Scenkonst
Sörmland gjorts med tillhörande djupintervjuer med verksamhetsansvariga i olika positioner i
syfte att lära av andra. Bortsett från Malmö Operan har samtliga ett uppdrag att också verka i
det län de finns samt ett uppdrag att producera för barn och unga. Samtliga beskriver att ett
kulturarbete har gjorts under senare år i organisationerna, men utifrån olika utgångspunkter.
Det finns en gemensam bild av stora kollektiv som styrs av logiker som inte är gängse på
arbetsmarknaden och ibland upplevs som svårstyrda. En nyckelfaktor har för flera varit att
skapa en gemensam bild över vision, mål och uppdrag, hur samverkan ska ske och var
beslutsmandatet för olika frågor finns. Dialogen på lokal nivå beskrivs i flera fall som den
avgörande framgångsfaktorn.
På olika sätt beskrivs produktioner som samlar många besökare som framgångsfaktorer.
Musikteater har varit en nyckel för flera av institutionerna att hitta nya och yngre målgrupper
och för att öka sina besökstal också till andra produktioner. Samtidigt betonas bredden för att
produktioner som lockar en liten publik också ska få plats. Beroende på
egenfinansieringskravet ses ett intresse för att erbjuda smala produktioner. Ju lägre krav, desto
större intresse och tvärt om desto mindre behov av att locka många besökare. Däremot finns
en samsyn där produktioner som lockar besökare från andra delar av landet än det egna länet
beskrivs som avgörande för institutionens attraktivitet och kvalitet. För att bidra till länets
attraktivitet beskrivs behovet av produktioner som lockar besökare långt utanför
länsgränserna.
Balansen mellan professionella produktioner som lockar många besökare till institutionen
kontra behovet/viljan att finnas i respektive läns geografi där det kan vara svårt att
upprätthålla samma standard är en utmaning för flertalet. Samtidigt finns det några mycket
intressanta exempel på hur samverkan med länets kommuner och hur produktioner genomförs
runt om i respektive län. Utmaningar med scenrum som inte är anpassade för de produktioner
som kan erbjudas på scenkonstinstitutionen beskrivs liksom dilemmat vilka produktioner som
är lämpliga att erbjuda i de lokaler som erbjuds och den kvalitet/professionalism som
scenkonstinstitutionen önskar stå för. Produktioner anpassade för mindre rum, skolor och
äldreboenden beskrivs som lyckade exempel.
Ekonomiskt har Smålands Musik och Teater ett relativt högt krav på egenfinansiering för att
inte vara ett bolag. Andra institutioner med liknande ägarstruktur och samma krav på närvaro
i länet har betydligt lägre krav på egenfinansiering: vanligtvis 4 % eller lägre.
Institutioner med högre krav på egenfinansiering löser det med ett nära samarbete med
näringslivet och med sponsring förutom att de har större scenrum som rymmer betydligt fler
besökare än vad Smålands Musik och Teater har varför populära produktioner kan bidra till
ökade intäkter.
Professionella produktioner och krav på hög kvalitet ställs ibland mot krav att samarbeta och
bereda plats för det fria kulturlivet. Också här finns en skillnad där bolagen i lägre
utsträckning har dessa krav medan institutioner som drivs i förvaltningsmodell har högre krav
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på att bereda plats för amatörer/det fria kulturlivet. Detta ses ibland som ett berikande tillskott
och ibland som en utmaning när det gäller att kunna planera sin repertoar, sitt varumärke och
sin attraktivitet. Även om urvalet är litet ses en kombination av högt krav på egenfinansiering
parallellt med höga krav på att erbjuda det fria kulturlivet plats som en utmanande
kombination.

4.6 Föreslå utvecklingsåtgärder som kan bidra till ytterligare
utveckling av Smålands musik och teater
Utifrån de workshops som genomförts med alla medarbetare, ledning och fackförbund på
Smålands Musik och Teater samt de enskilda samtal som genomförts med medarbetare och
fackliga representanter behöver styrningen av Smålands Musik och Teater tydliggöras. Dels
behöver armlängdsprincipen värnas som modell för styrning av kulturverksamheter enligt den
svenska modellen och dels behöver principer som gäller för styrning av övriga verksamheter
inom Region Jönköpings län också gälla Smålands Musik och Teater.
Styrning enligt modellen för Region Jönköpings län

Region Jönköpings län styrs via politiskt fattade beslut som budget och
uppdragsbeskrivningar. I dessa anges mål och indikatorer som var för sig har måltal som
verksamheten ska nå. Redovisning av måluppfyllelse utifrån budget och
uppdragsbeskrivningar görs i månadsrapporter och bokslut (tertial- och årsbokslut). Modellen
har tillsammans med de uppföljningar som sker regelbundet på tjänstepersonsnivå med
verksamhetsdialoger och uppföljningar visat sig skapa goda förutsättningar för en hög
måluppfyllelse och ekonomi i balans. Som exempel kan nämnas sjukhus i absoluta
toppskiktet i landet. Det är därför viktigt att verksamheten kan och får planeras utifrån de
politiskt fattade besluten och att respektive chef får mandat, förutsättningar och stöd i att
genomföra dessa – utifrån analys och sin sakkompetens. När det råder oklarhet över vad det är
som är politiskt önskvärt och vad som gäller är det svårt att samla en organisation kring de
mål som är politiskt beslutade.
Organisation och styrmodell

Det har politiskt och i verksamheten till och från förts ett informellt samtal kring huruvida
Smålands Musik och Teater borde bli ett bolag eller inte. Denna utredning har inte funnit stöd
för en organisationsförändring, trots att många argumenterat både länge och väl för det. Det
finns de som intervjuats under punkten omvärldsanalys som varit tydliga med att
armlängdsprincipen endast uppnås genom att bolagisera en kulturverksamhet. Det finns också
de som anger att det inte spelar någon roll vilken styrform som gäller utan det är ömsesidig
respekt och transparenta spelregler som skapar förutsättningar för den svenska modellen för
att styra kulturen och armlängdsprincipen.
De utmaningar som ett bolag skulle kunna lösa bedöms i denna utredning inte lösas av bara en
bolagsbildning utan kräver också andra insatser. Däremot skulle ett bolag kunna ge vissa nya
möjligheter när det gäller kompletterande finansiering och ärmlängdsprincip i förhållande till
ägaren. Det finns alltså både det som talar för och emot en bolagisering och en del faktorer
som möjligen talar för att diskussionen är för tidigt lyft. Resultatet skulle kanske se
annorlunda ut om några år. I Region Jönköpings län har inte bolag bildats för verksamheter
där Regionen är ensam ägare.
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Samverkan med restaurangen

Under utredningen har restaurangen och dess verksamhet förts på tal av flera olika
intressenter. Frilansarna lyfter fram den goda maten, besökare till restaurangens
fotbollssatsning sommaren 2018 som sedan besökt ”On the Town” har beskrivit
fotbollssatsningen som en dörröppnare till Spira. Andra uttrycker ett missnöjde med utbudet
och servicen under pauser vid olika evenemang. FC-gruppens chef Håkan Axelsson har
intervjuats under utredningen och han visar ett stort engagemang för verksamheten och en
vilja att tillsammans med Smålands Musik och Teater utveckla koncept, service och utbud för
att gemensamt möta nya och gamla besökare på bästa sätt.
Från verksamheten lyfts önskemål om att driva restaurangen i egen regi. Här ses möjligheter
att förbättra servicen i vid pauser och att erbjuda andra typer av evenemang.
FC-gruppen drivs som bolag och drivs därmed affärsmässigt. Offentliga verksamheter ska
inte otillbörligt konkurrera med privat näringsverksamhet.
Genom en nära samverkan bedöms möjligheterna till synergieffekter för båda verksamheterna
vara stora. Publikvärdar inom Smålands Musik och Teater kanske kan stötta restaurangen vid
pauser så att dryck kan serveras snabbare och köer undviks? Restaurangens möjlighet till
aktiviteter kopplade till utomhusmiljön, afterworks och evenemang med storskärmar kan
locka nya grupper till huset Spira och precis som en del fotbollsintresserade besökare lockas
till ett första besök till produktioner i Smålands Musik och Teaters regi. För att utröna
potentialen i samverkan bör denna utvecklas i syfte att stärka huset Spiras attraktivitet både
under dagtid och under kvällstid, vilket bedöms kunna gynna både restaurangen och
Smålands Musik och Teater.

4.7 Föreslå förtydligad styrmodell för kulturen i RJL utifrån
armlängdsprincipen
Under utredningsarbetet har armlängdsprincipen kommit upp på olika sätt, exempelvis när
medarbetare tecknat bilden av politiker som för samtal med fackliga representanter och andra
grupper inom SMOT utan att verksamhetsledningen varit involverad. Dessa medarbetare har
ibland fått uppfattningen att de fått uppdrag av politiken den vägen som de sedan driver mot
verksamhetsledningen. Arbetssättet har genererat många frågor och varit källa till oro och
rädsla, både från grupper som inte varit med och träffat de politiska företrädarna, från
skyddsombud och från chefsleden. Denna oro och rädsla är högst påtaglig inom Smålands
Musik och Teater.
Huruvida den politiska ledningen står bakom verksamhetsledningen och ger dem
förutsättningar att leda verksamheten eller ej är en viktig signal till både ledning och
medarbetare. Om verksamheten eller dess chefer upplever en otydlighet i mandat och
förtroende kan det leda till känslor av rädsla, vanmakt och oro både hos verksamhetsledning
och hos medarbetare. Chefer kan då ha svårt att ta nödvändiga beslut, företräda arbetsgivaren
och stå upp för den ekonomistyrning och den värdegrund de har i uppdrag att företräda.
Medarbetare å andra sidan kan uppleva otrygghet och en känsla av att inte veta vem de kan
lita på och vad som kommer att hända med verksamheten över tid. Det kan också leda till en
upplevelse att verksamheten är ett verktyg för olika politiska intressen.
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För att motverka detta är det av stor betydelse att uppdrag och frågor om förtroende avgörs i
de forum där de hör hemma så att verksamheten kan få ett tydligt uppdrag, känna stöd och
trygghet samt kan få det friutrymme de bör ha utifrån den svenska modellen för kulturpolitik.
Om det finns en önskan att avvika från den svenska modellen bör det föregås av en diskussion
och ett beslut kring detta som blir transparent och som verksamheten kan förhålla sig till.

4.8 Föreslå långsiktig inriktning för SMOT utifrån den regionala
utvecklingsstrategins attraktivitetsperspektiv
Professionell scenkonstinstitution – uppdrag att stödja kulturutveckling i länet

En skiljedimension är perspektivet att utveckla en högprofessionell scenkonstinstitution
kontra uppdraget att sprida kultur i länet och att stödja det fria kulturlivet. Uppdragen kan i
delar ses som motsatser, liksom kravet på egenfinansiering och uppdraget att erbjuda det fria
kulturlivet ett utrymme i kulturhuset Spira.
Att Kulturhuset Spira erbjuder högprofessionella och publikfriande produktioner är av
avgörande betydelse för länets attraktivitet och för att behålla och öka nattbefolkningen i
länet. Utifrån den regionala utvecklingsstrategin är tillgången till breda produktioner som
musikteater, konserter av olika slag och teater som många kan uppskatta helt avgörande för
att öka nattbefolkningen i länet.
Att professionell kultur som lockar breda skaror finns tillgänglig i hela länet är på samma sätt
viktigt för att hela länet ska kunna leva och utvecklas. Tillsammans med länets kommuner
behöver en dialog föras kring förutsättningarna för att erbjuda kultur i hela länet och det
behövs politiskt stöd för att fler kommuner ska vilja/ha förutsättningar för att teckna avtal
med Smålands Musik och Teater i syfte att fler produktioner ska kunna genomföras i fler
delar av länet.
Relationen mellan offentlig finansiering och publikintäkter

Egenfinansieringens nivå behöver diskuteras. Beroende på vägval får det konsekvenser för
verksamheten.
Krav på externa intäkter i förhållande till små föreningar/bands önskemål om tillgång till
Smålands Musik och Teater

När det gäller att erbjuda det fria kulturlivet utrymme i Kulturhuset Spira behövs en balans
mellan politiskt beslutade intäktskrav och förväntan på tillträde till huset för det fria
kulturlivet. Tillgång till huset för det fria kulturlivet behöver också ställas mot hur omfattande
kravet på Smålands Musik och Teaters egna produktioner är då dessa ofta behöver planeras
flera år i förväg. För att de fria kulturlivet ska kunna få god tillgång krävs att det finns
obokade lokaler. Förväntan och förutsättningarna behöver tydliggöras och när beslut fattats
behöver alla stå upp för de beslut som tagits och inte göra frågan till en slagpåse.
Det finns många vinster med samverkan mellan Smålands Musik och Teater och det fria
kulturlivet. Medarbetarna på Smålands Musik och Teater kan fungera som mentorer och
stödja produktioner på olika sätt. Olika former kan berika varandra och det, relativt andra,
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stora inslag av exempelvis amatörskådespelare i produktioner inom Smålands Musik och
Teater ger vinster både för det fria kulturlivet och för verksamheten på Spira.
Armlängdsprincipen för styrning av kultur

Armlängdsprincipen för styrning av kulturen bör, om samma princip ska gälla för kulturen i
Region Jönköpings läns regi som i övriga landet, införas och den politiska styrningen bör, i
enlighet med den svenska modellen, koncentreras till uppdragsbeskrivningar och budget.
Marknadsföring och spridning

Regelbundna undersökningar av invånarnas efterfrågan när det gäller ett attraktivt utbud när
det gäller kultur i sin breda bemärkelse bör genomföras i syfte att identifiera önskemål och
eftersträvansvärt utbud för att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin.
Ett gemensamt arbete med att sprida den positiva bilden av den höga kvalitet och de attraktiva
produktioner som Smålands Musik och Teater genomför vore önskvärt. Utifrån de
recensioner och den uppmärksamhet verksamheten fått av riksmedia de senaste åren borde en
stolthet över verksamheten kunna etableras och spridas i länet.
Verksamheten behöver också politiskt stöd för att kunna skriva avtal med samtliga kommuner
i länet gällande produktioner och närvaro av Smålands Musik och Teater där.
Fiberutbyggnaden kan vara en framgångsfaktor för att möjliggöra produktioner även i
kommuner där tillgången till scenrum är begränsat.

5. Referenser
Duelund, Peter, "Cultural policy: An overview"
Glesbygdsverkets rapport 2009, ”Kultur kan göra skillnad!”
Lundström, C. Kultur kan göra skillnad! En termometer och receptsamling om kultur i
glesbygdstäta kommuner. Östersund: Glesbygdsverket, 2009.
Mangset, Per, 2015, "Kulturpolitiska modeller i Västeuropa” Karlstad Universitet
Nilsson, Sven, 2003, Kulturens nya vägar, Malmö
Näringsdepartementet. En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och
sysselsättning 2007–2013. Stockholm: Näringsdepartementet, 2007.
Näringsdepartementet och kulturdepartementet. Handlingsplan för kulturella och kreativa
näringar”. Promemoria 2009-09-16. Stockholm: Näringsdepartementet, kulturdepartementet,
2009. http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/naringslivsutveckling/
kulturellaochkreativanaringar/omprogrammet.4.48a604441429f3886202409.html
Regeringens proposition 1974:28.
Regeringens proposition 1996/97:3.
Regeringens proposition 2001/02:4. En politik för tillväxt och livskraft i hela landet.
Regeringens proposition 2009/10:3. Tid för kultur
Regeringens budgetproposition för 2015. Regeringens proposition 2014/15:1.
Regeringens vårändringsbudget för 2015. Regeringens proposition 2014/15:99.
SOU 1972:66. Ny kulturpolitik. Se exempelvis s. 172 ff. Kungl. Maj:ts proposition angående
den statliga kulturpolitiken.

28

SOU 2009:16. Betänkande av Kulturutredningen. Tid för kultur.
SOU 2010:11, Spela samman
Se t ex SR:s Kulturnytt 2015-04-09 15 nya miljoner till kulturen i vår och 2015-04-15
Regionerna får tillbaka kulturpengar.
Se t ex Tillväxtanalys. Varför är vissa platser mer attraktiva för boende än andra? – en
forskningsöversikt om de faktorer som skapar boendeattraktivitet. PM 2014:13. Östersund:
Tillväxtanalys, 2014
Tillväxtanalys. Fakta och exempel kring lokal attraktivitet. Rapport 2014:14. Östersund:
Tillväxtanalys, 2014.

29

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 87-101
Tid:

2019-06-19 kl.09.00-16.30

Plats:

Regionens hus, sal A

§100

Informationsärenden och aktuellt
Regionala utvecklingsdirektören slutredovisar
utredningsuppdraget om Smålands musik och teater RJL
2018/1151. Utredningens syfte är att utifrån verksamhetens
betydelse för länets attraktivitet säkerställa verksamhetens vidare
utveckling.
Frågor kring utredningen besvaras.
Anmälan av motionerna:
RJL 2019/654 Framtiden för Smålands Musik och Teater
RJL 2019/419 Sinfoniettans vara eller icke vara
RJL 2018/1374 Smålands musik och teaters uppdrag
Nämndens ledamöter ges möjlighet att komma med inspel. Efter
behandling i presidiet tas förslag till beslut fram.

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

Gun Lusth (M)

Per Eriksson (C)

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 88-100
Tid:

2019-06-10 kl:13.00-14.50

Plats:

Regionens hus, sal B

§97

Motion - Framtiden för Smålands Musik och
Teater
Diarienummer: RJL 2019/654
Beslut
Presidiet föreslår
 Att information i ärendet lämnas vid nämndsammanträdet
och att nämnden ges möjlighet att komma med inspel,
därefter tar presidiet fram förslag till beslut
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet har inkommit med en motion,
Framtiden för Smålands Musik och Teater, där han föreslår:
 Att den skarpa inriktningen mot musikteater inom SMOT
utvärderas ur flera perspektiv
 Att en parlamentarisk grupp utses inom nämnden för
Arbetsmarknad, Näringsliv och Attraktivitet med fokus på
att utvärdera uppdraget till SMOT och ge förslag på
konkreta åtgärder som syftar till att uppdatera uppdraget
och komma tillrätta med arbetsmiljön. Den
parlamentariska gruppen ska också se över
organisationsstrukturen
 Att arbetet med stora musikaler tar en paus vid lämpligt
tillfälle för att skapa andrum för medarbetare och
ledningen för att diskutera framtiden och för att förbättra
arbetsmiljön
Beslutsunderlag
 Motionsunderlag daterad 2019-05-23
 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-11
 Motion, Framtiden för Smålands Musik och Teater,
daterad 2019-02-26
Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 88-100
Tid:

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

2019-06-10 kl:13.00-14.50
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Förvaltningsnamn
Kristina Nordh
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Motionsunderlag - Framtiden för Smålands
Musik och Teater
Inledning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall, Vänsterpartiet lämnas information i
ärendet till Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. Efter
behandling i presidiet för Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
skrivs förslag till beslut.

Information i ärendet
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Framtiden för Smålands Musik
och Teater att:


Att den skarpa inriktningen mot musikteater inom SMOT utvärderas ur
flera perspektiv



Att en parlamentarisk grupp utses inom nämnden för Arbetsmarknad,
Näringsliv och Attraktivitet med fokus på att utvärdera uppdraget till
SMOT och ge förslag på konkreta åtgärder som syftar till att uppdatera
uppdraget och komma tillrätta med arbetsmiljön. Den parlamentariska
gruppen ska också se över organisationsstrukturen



Att arbetet med stora musikaler tar en paus vid lämpligt tillfälle för att
skapa andrum för medarbetare och ledningen för att diskutera framtiden
och för att förbättra arbetsmiljön

Det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet i Jönköpings län planeras och
genomförs i enlighet med den regionala utvecklingsstrategin (RUS) till 2025, på
uppdrag av regeringen. De kulturpolitiska målen och prioriteringarna förhåller sig
därför till den regionala utvecklingsstrategin. Region Jönköpings län utövar sitt
regionala kulturansvar genom bland annat kulturinstitutionen Smålands Musik
och Teater (SMOT). SMOT:s uppdrag grundar sig, i sin tur, på de regionala och
nationella styrdokumenten och målen. Som en del av Region Jönköpings län styrs
och påverkas SMOT av de regionala styrdokument som finns, exempelvis Budget
med verksamhetsplan 2019, flerårsplan 2020-2021.
I Region Jönköpings län ansvarar nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet (ANA) för det kulturpolitiska området samt andra områden som har
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betydelse för en hållbar och långsiktig regional utveckling. Kulturpolitiken ska
värna om kulturens egenvärde och det konstnärliga uttryckets frihet. Konst och
kultur ska utvecklas för sin egen skull och inte vara ett verktyg för att uppnå andra
mål. Kulturens roll, som är beskrivet i den regionala kulturplanen 2018-2020, är
en viktig del av samhällsutvecklingen. Principen om armlängds avstånd är
grundläggande för kulturpolitiskt arbete och innebär kortfattat att den politiska
nivån fattar beslut om övergripande mål, uppdrag och ekonomiska ramar.
Kulturpolitiken gör inte konstnärliga bedömningar eller fattar beslut om
konstnärligt innehåll. Politiken skapar förutsättningar men styr eller begränsar inte
det konstnärliga uttrycket. Därmed är det upp till verksamhetschefen tillsammans
med de konstnärliga cheferna att besluta om vad som skall produceras och erbjuda
ett varierat utbud inför varje säsong.
Kultursamverkansmodellen
Sedan 2012, ingår Region Jönköpings län i kultursamverkansmodellen, som har
till syfte att stärka samspelet mellan den statliga, regionala och kommunala
kulturpolitiken och styrs av lagen (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag
till regional kulturverksamhet. Genom den framarbetade regionala kulturplanen,
ansvarar Region Jönköpings län för fördelningen av statliga medel till de
regionala kulturverksamheterna, där SMOT bland andra ingår.
Regionsamverkan Sydsverige
Region Jönköpings län ingår i Regionsamverkan Sydsverige där de har antagit
positionspapperet; Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige. De sex
sydligaste regionerna har gemensamt beslutat om tre kulturpolitiska prioriteringar
för att skapa en hållbar utveckling i Sydsverige till förmån för hela landet.
Regionsamverkan Sydsverige arbetar för långsiktigt hållbar utveckling för
sydsverige genom strategiskt kunskapsutbyte och främjande av interregionala och
interkommunala samarbeten. De bland annat utvecklar, driver och initierar
samarbeten mellan regionerna, dess kommuner och kulturaktörer för exempelvis
produktioner, utställningar och turnéer för att på så vis erbjuda ett utbud med
större variation för alla.

Verksamhetsbeskrivning - Smålands Musik och
Teater
SMOT är sedan november 2011 etablerade i Kulturhuset Spira. Verksamheten
verkar för ett bra liv i en attraktiv region genom att i första hand med egna
ensembler producera professionell scenkonst. Varje säsong presenterar Smålands
Musik och Teater ett varierat utbud av musikaler, musik, teater och dans för barn,
ungdomar och vuxna, i och utanför Jönköpings län. För att nå en bred variation i
utbudet kompletteras de egna produktionerna med gästspel och uthyrning av
scener till externa arrangörer. En del av verksamheten sker utanför Kulturhuset
Spiras väggar genom turnéverksamhet och en mängd olika samarbeten lokalt och
nationellt. Smålands Musik och Teater bedriver även konferensverksamhet där
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kulturinslag om möjligt inkluderas. Den årliga uppföljningsprocessen av deras
verksamhet sker på följande vis:







Årlig uppföljning. I SMOT:s verksamhetsberättelse för föregående år
ingår en kortfattad redovisning av föregående års viktigaste aktiviteter och
resultat utifrån uppdragsbeskrivningen.
Årlig dialog. Region Jönköpings län för årligen dialog kring det
långsiktiga uppdraget utifrån det underlag som verksamheten lämnat in.
Region Jönköpings län representeras av ansvariga politiker och tjänstemän
och verksamheten representeras av ordförande/verksamhetschef samt
övrig personal som verksamhetschefen bedömer som viktiga för samtalet.
Planrapport. Under det sista året i planperioden ska verksamheten
rapportera hur det långsiktiga uppdraget för planperioden har uppfyllts.
Region Jönköpings län har rätt att besluta om särskild utvärdering av delar
eller hela verksamheten som uppdraget berör. Verksamheten ska i så fall
bidra med att ta fram relevanta uppgifter.
ANA beslutar om hyresnivåer av SMOT:s lokaler för uthyrning årligen i
samband med budgetberedningen.

Prissättningen för uthyrning av lokaler/konferenser utgår från en indexuppräkning
av fullprissättningen från öppningen av Kulturhuset Spira 2011, se budgetbeslut
LJ 2014/88. Det finns möjlighet till flexibel prissättning utifrån rådande
förhållanden så att en hög nyttjandegrad av lokalerna uppnås, för att möjliggöra
tillgänglighet för lokala och regionala organisationer.

SMOT:s uppdrag 2018-2020
Smålands Musik och Teater ska långsiktigt planera och agera enligt de nationella
och regionala kulturpolitiska målen, kulturplanens prioriteringar samt regionens
utvecklingsstrategi. Det regionala uppdraget ska samspela med verksamhetens
egen verksamhetsplan. Verksamhetsspecifika uppdrag utgår från de
viljeinriktningar som anges i regional kulturplan 2018-2020 för aktuellt
verksamhetsområde.

Region Jönköpings läns arbetsmiljöpolicy
Region Jönköpings län har sedan tidigare en arbetsmiljöpolicy, som är fastställd
av Regiondirektör. Det finns också dokument med fördelning av
arbetsmiljöansvar och ett omfattande systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs i
verksamhetens olika delar. Vidare finns en dokumenterad
skyddsombudsorganisation och samarbetet med de fackliga organisationerna är
betydelsefullt.
Arbetsmiljösamverkan - Arbetsmiljökommittén
I samband med att ett samverkansavtal togs fram för Symf, TF och Ledarna valde
arbetsgivaren att bryta ur arbetsmiljöarbetet från ordinarie samverkansmöten och
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inrätta en arbetsmiljökommitté för att kunna ha större fokus på
arbetsmiljöfrågorna. Denna har varit igång sedan september 2018.





Detta är ett partssammansatt samrådsorgan som verkar som
Skyddskommitté i enlighet med Arbetsmiljölagen 6 kap 8§.
I arbetsmiljökommittén företräds arbetstagarna av respektive facklig
organisations skyddsombud.
Gruppen i Arbetsmiljökommittén träffas minst 4 gånger/år. Mötena leds av
Fastighets- och säkerhetschef och HR-partner samt protokollförs.
Arbetsmiljökommittén ska delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet, följa
utvecklingen i skyddsfrågor och behandla frågor om bland annat,
handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet, planering eller förändring av
lokaler, arbetsmetoder och organisation, användning av farliga ämnen och
arbetsmiljöutbildning.

Systematiskt arbetsmiljöarbete
SMOT följer Region Jönköpings läns process vad gäller systematiskt
arbetsmiljöarbete.
SMOT arbetar aktivt med bland annat följande områden:
 Aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och främja mångfald,
jämställdhet och likabehandling.
 Arbetsmiljö
 Avgångssamtal – när en medarbetare slutar
 Friskvård och företagshälsovård
 Hot och våld
 Introduktion av nyanställda
 Medarbetarsamtal
 Medarbetarskap och säkerhet – medarbetarundersökning
 Skyddsombud och skyddsområde
Medarbetarenkäten 2016
Efter 2016 års resultat genomfördes under våren ett arbete med att sätta fokus på
de områden som kan förbättras. Detta gjordes med en grupp medarbetare från
varje avdelning samt en grupp chefer som redogöra för hur det är idag, hur man
vill att det ska vara samt hur man kommer dit. Resultatet presenterades för
ledningsgruppen på SMOT. Beslut fattades om ett antal utvecklingsprojekt som
man ska arbeta vidare med. Detta är nu ett pågående arbete och man redovisar vid
varje ledningsinformation hur projekten fortlöper.
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Följande statistik är utdraget ur verksamhetsberättelser för 2017 samt 2018:
SMOT
FASTA KOSTNADER
Musiker
Sinfoniettans konsertserier
Totalt

2016
17,3 mnkr

2017
18,6 mnkr

2016
6 717

2017
6 371

2018
18,9 mnkr
2018
7028

Statistiksiffror för Sinfoniettans konsertserier i och utanför Spira där hela
orkestern medverkar.
SMOT
Totalt
Spira
Länet

2016
Föreställningar
och aktiviteter
363
966

Publik
70 490
35016

2017
2018
Föreställningar
Föreställningar
Publik
Publik
och aktiviteter
och aktiviteter
420
75 335
430
71 423
201
25412
151
26895

Under 2017 levde Smålands Musik & Teater upp till merparten av de politiskt
beslutade målen kring publik, räckvidd och innehåll. Publikmålet i Kulturhuset
Spira nåddes med god marginal och den totala publiksiffran var högre jämfört
med 2016, vilket framförallt beror på att musikalen Les Misérables lockade
många besökare. Ökningen på konserterna kan delvis härledas till att hälften av de
återkommande musikalbesökarna gjorde sina besök på våra konserter. Detsamma
gällde för 2018. 2018 var första året då barn- kulturpengen bidrog till möjligheten
för cirka 8 000 barn och ungdomar att få komma till Spira och uppleva kultur,
utan biljettkostnad för skolorna.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
T.f Regiondirektör

Kristina Athlei
Regional Utvecklingsdirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 50-72
Tid:

2019-04-11 kl.09.00-12.30

Plats:

Regionens hus sal B

§61

Motion - Framtiden för Smålands Musik och
Teater
Diarienummer: RJL 2019/654
Beslut
Presidiet
 Ge regionledningskontoret i uppdrag att till presidiet ta
fram ett samordnat gemensamt faktaunderlag över
motionerna:
RJL 2018/1374 Motion - Smålands musik och teaters
uppdrag
RJL 2019/419 Motion - Sinfoniettans vara eller inte vara
RJL 2019/654 Motion - Framtiden för Smålands musik
och teater
Efter behandling i presidiet skrivs förslag till beslut.
Sammanfattning
Mikael Ekvall (V) har inkommit med en motion – Framtiden för
Smålands Musik och teater, där han föreslår:
 Att den skarpa inriktningen mot musikteater inom SMOT
utvärderas ur flera perspektiv.
 Att en parlamentarisk grupp utses inom Nämnden för
Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet med fokus på
att utvärdera uppdraget till SMOT och ge förslag på
konkreta åtgärder som syftar till att uppdatera uppdraget
och komma tillrätta med arbetsmiljön. Den
parlamentariska gruppen ska också se över
organisationsstrukturen.
 Att arbetet med stora musikaler tar en paus vid lämpligt
tillfälle för att skapa andrum för medarbetare och
ledningen för att diskutera framtiden och för att förbättra
arbetsmiljön.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 50-72
Tid:

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

2019-04-11 kl.09.00-12.30

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§170-192
Tid:

2019-10-22 11:00-15:25

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 184

Motion - Sinfoniettans vara eller icke vara
Diarienummer: RJL 2019/419
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. 1:a att-satsen är besvarad
2. 2:a-6:e att-satserna avslås
Sammanfattning
Malin Olsson, Nya Moderaterna föreslår i motionen Sinfoniettans
vara eller icke vara:


Att statistik för utvecklingen av sålda biljetter för
Sinfoniettans produktioner under 2016-2018 redovisas



Att för de fall att statistiken visar en nedgående trend
undersöka om en arbetsbristsituation har uppkommit eller
befaras uppkomma



Att undersöka om vi genom en samverkan med våra
grannregioner kan täcka länets och medborgarnas behov
av musikproduktion



Att kostnaderna under 2016-2018 för att ha medarbetarna i
Sinfoniettan anställda redovisas, liksom arbetstidsuttag för
musikerna under samma period



Att undersöka hur verkningsgraden per årsarbetare för
Sinfoniettan kan öka



Att utreda för förutsättningarna för avknoppning av John
Bauer Brass till en fri extern grupp

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har berett
motionen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag ANA-nämnden 2019-10-18
 Motionssvar 2019-09-10
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-04
 Protokollsutdrag nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet 2019-06-19

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§170-192
Tid:

2019-10-22 11:00-15:25




Protokollsutdrag presidiet 2019-06-10
Motionsunderlag daterad 2019-05-23
Motion, Sinfoniettans vara eller icke vara, daterad 201902-05

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Malin Wengholm (M) meddelar att Moderaterna deltar ej i dagens
beslut utan återkommer i ärendet vid fullmäktige.
Sverigedemokraterna genom Håkan Nyborg meddelar att man ej
deltar i dagens beslut.
Rune Backlund (C) yrkar bifall till ANA-nämndens förslag, i
vilket Per Svenberg instämmer.
Beslutsgång
Ordföranden finner att regionstyrelsen beslutat i enlighet med
ANA-nämndens förslag.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras

Maria Frisk (KD)
Ordförande
Or
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Rune Backlund (C)

Mikael Ekvall (V)

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 102-125
Tid:

2019-09-18 kl.09.00-16.00

Plats:

Regionens hus, sal A

§114

Motion - Sinfoniettans vara eller icke vara
Diarienummer: RJL 2019/419
Beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige
1. 1:a att-satsen är besvarad
2. 2:a-6:e att-satserna avslås
Reservation
Moderaterna reservera sig till förmån för motionen.
Sammanfattning
Malin Olsson, Nya Moderaterna föreslår i motionen Sinfoniettans
vara eller icke vara:


Att statistik för utvecklingen av sålda biljetter för
Sinfoniettans produktioner under 2016-2018 redovisas



Att för de fall att statistiken visar en nedgående trend
undersöka om en arbetsbristsituation har uppkommit eller
befaras uppkomma



Att undersöka om vi genom en samverkan med våra
grannregioner kan täcka länets och medborgarnas behov
av musikproduktion



Att kostnaderna under 2016-2018 för att ha medarbetarna i
Sinfoniettan anställda redovisas, liksom arbetstidsuttag för
musikerna under samma period



Att undersöka hur verkningsgraden per årsarbetare för
Sinfoniettan kan öka



Att utreda för förutsättningarna för avknoppning av John
Bauer Brass till en fri extern grupp

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har fått
information i ärendet, därefter har presidiet tagit fram förslag till
beslut.

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 102-125
Tid:

2019-09-18 kl.09.00-16.00
Beslutsunderlag
 Motionssvar 2019-09-10
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-04
 Protokollsutdrag nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet 2019-06-19
 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-10
 Motionsunderlag daterad 2019-05-23
 Motion, Sinfoniettans vara eller icke vara, daterad 201902-05
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Dan Sylvebo (M) yrkar för Moderaterna bifall till motionen i sin
helhet.
Ulf Svensson (SD) yrkar för Sverigedemokraterna bifall till
motionen i sin helhet.
Samtliga partier i Koalition för Jönköpings län yrkar bifall till
föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att
nämnden beslutar i enlighet med presidiets förslag om att 1:a attsatsen är besvarad och 2:a-6:e att-satserna avslås
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Linda Byman
Justeras
Rune Backlund
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar
Linda Byman

Ulf Svensson (SD)

Mari Lindahl (L)

SKRIVELSE
2019-09-10
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Regionfullmäktige

Motionssvar - Sinfoniettans vara eller
icke vara
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet föreslår regionfullmäktige
1. 1:a att-satsen är besvarad
2. 2:a-6:e att-satserna avslås

Sammanfattning
Malin Olsson, Nya Moderaterna föreslår i motionen Sinfoniettans vara eller icke
vara:


Att statistik för utvecklingen av sålda biljetter för Sinfoniettans
produktioner under 2016-2018 redovisas



Att för de fall att statistiken visar en nedgående trend undersöka om en
arbetsbristsituation har uppkommit eller befaras uppkomma



Att undersöka om vi genom en samverkan med våra grannregioner kan
täcka länets och medborgarnas behov av musikproduktion



Att kostnaderna under 2016-2018 för att ha medarbetarna i Sinfoniettan
anställda redovisas, liksom arbetstidsuttag för musikerna under samma
period



Att undersöka hur verkningsgraden per årsarbetare för Sinfoniettan kan
öka



Att utreda för förutsättningarna för avknoppning av John Bauer Brass till
en fri extern grupp

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har fått information i
ärendet, därefter har presidiet tagit fram förslag till beslut.

Information i ärendet
Vid presidiet i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2019-0904 föreslog ordföranden att i motionssvaret komplettera med texter för att
ytterligare behandla och belysa alla aspekter av motionens att-satser.
Motionssvaret behandlar kompletteringar till tidigare redovisat motionsunderlag.
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Följande kompletteringar är gjorda:
-Smålands musik och teaters uppdrag. Underlag hämtat från koalitionens
budgetförslag 2020 som antogs av nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet 2019-06-19.
- Förslag till principer för prissättning vid kulturhuset Spira 2020.
- Utredningsuppdrag gällande Smålands musik och teater fortsatta utveckling.
- Förslag till bildande av ett beredande kulturutskott inom nämnden för
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.

Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet – Budgetförslag 2020
Smålands Musik och Teater ska långsiktigt planera och agera enligt de nationella
och regionala kulturpolitiska målen, kulturplanens prioriteringar samt regionens
utvecklingsstrategi. Det regionala uppdraget ska samspela med verksamhetens
egen verksamhetsplan. Verksamhetsspecifika uppdrag utgår från de
viljeinriktningar som anges i regional kulturplan 2018-2020 för aktuellt
verksamhetsområde.
Smålands Musik och Teater har ett länsuppdrag inom musik, teater och dans och
ska, som nav för länets scenkonst, verka i länets samtliga kommuner. Samverkan
ska ske med det fria professionella kulturlivet, ideella krafter och civilsamhället.
Smålands Musik och Teater ska bidra till att bredda intresset och engagemanget
för kulturen i allmänhet och scenkonsten i synnerhet.
Genom sin teaterensemble och orkester, Jönköpings sinfonietta, är Smålands
Musik och teater den största arbetsgivaren av konstnärlig personal i länet.
Verksamheten inom Smålands Musik och Teater omfattar framtagandet och
uppsättandet av egna produktioner inom musik, teater och dans med
verksamhetens egna resurser som grund. Verksamhet ska bedrivas både i
Kulturhuset Spira och ute i länet. För att främja och säkerställa sin regionala
närvaro ska Smålands Musik och Teater verka för att utveckla långsiktiga
överenskommelser och samarbeten med kommuner och lokala aktörer. Samverkan
med andra professionella scenkonstverksamheter ska eftersträvas.
Smålands Musik och teaters verksamhet utgår ifrån kulturhuset Spira i Jönköping.
I den ingår att ansvara för utbuden på Spiras fyra scener som ska ha ett brett
utbud. Detta säkerställs genom egna produktioner, samarbeten, inköpta
produktioner samt uthyrningar. Man anordnar också konferenser med
kulturinslag.
Ett särskilt riktad uppdrag finns gällande länets barn och unga, en så kallad
kulturtrappa. Det innebär att Smålands Musik och teater ska prioritera
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möjligheterna för skolor att få kulturupplevelser både i kulturhuset Spira och i
sina hemkommuner. Region Jönköpings län erbjuder länets kommuner att barn i
både låg- och högstadieålder ges möjlighet att få en kulturupplevelse utan
biljettkostnad. Det förutsätts att skolorna själva arragerar och finansierar
eventuella transporter.
Smålands Musik och Teater verkar utifrån den beslutade uppdragsbeskrivningen.
Prioriterad inriktning
• Ökad närvaro i länets samtliga kommuner
• Ökad samverkan med det fria kulturlivet
• Verka för ett brett utbud i länets samtliga kommuner
• Barn och unga

Utredningsuppdrag för vidareutveckling av Smålands
musik och teater
I april 2018 gav nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
regionledningskontoret ett utredningsuppdrag med syfte att skapa förutsättningar
för en god fortsatt utveckling för Smålands musik och teater som
scenkonstinstitution. Utredning har följt upp och analyserat Smålands musik och
teaters utveckling de senaste fem åren, identifierat verksamhetens potential inför
framtiden och utifrån en omvärldsanalys presenterat förslag till
utvecklingsåtgärder.
Utredningsdirektivet angav:
1. Följa upp och analysera Smålands musik och teaters utveckling de senaste fem
åren med särskilt fokus på inre och yttre attraktivitet
2. Analysera verksamhetens ekonomi och förutsättningar i relation till framtida
utveckling i syfte att föreslå eventuella förändringar när det gäller organisation
3. Genomföra en omvärldsanalys som syftar till att lära av andra, där andra
offentligt ägda kulturinstitutioner och hur dessa drivs, organiseras och utvecklas
ingår
4. Föreslå utvecklingsåtgärder som kan bidra till ytterligare utveckling av
Smålands musik och teater
5. Regionledningskontoret ska presentera utredningen för Nämnden för
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet den 19 september 2018.
Den 19 september 2018 presenterades resultatet genom en Power Pointpresentation. Efter det togs beslut om att förlänga utredningen och att:
- Lyfta SMOT:s betydelse i ett större perspektiv
- Ge regionledningen ett utökat utredningsuppdrag:
- Genomföra en utökad omvärldsanalys
- Genomföra en omfattande marknadsundersökning utifrån förslagen i RUS
remissen
- Föreslå långsiktig inriktning för SMOT utifrån RUS:ens attraktivitetsperspektiv
- Föreslå förtydligad styrmodell för kulturen i RJL utifrån armlängdsprincipen
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Uppdraget redovisades muntligt 2019-06-19 på nämnden för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet. Underlaget som presenterades finns i ärendet
RJL2018/1151.

Kulturutskott
Ett kulturutskott med uppdrag att bereda kulturfrågor som kulturplan, kulturbidrag
och kulturstipendier föreslås inrättas. Kulturutskottet ska bestå av sju (7)
ledamöter från nämnden arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.
Kulturutskottet inom nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet ska:
 bereda kulturfrågor som kulturplan och kulturbidrag
 efter nämndens anvisning bereda ärenden inom området
 fortlöpande rapportera till nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Beslutsunderlag










Motionssvar 2019-09-10
Koalitionens Budgetförslag 2020 med flerårsplan, samt principer för
prissättning vid kulturhuset Spira 2020
RJL 2018/1151 Utredning Smålands musik och teater utredning för
fortsatt utveckling
RJL 2019/1408 Förslag om bildande av beredande kulturutskott
Protokollsutdrag presidiet 2019-09-04
Protokollsutdrag nämnd för arbetsmarknad, näringskliv och attraktivitet
2019-06-19
Protokollsutdrag presidiet 2019-06-10
Motionsunderlag daterad 2019-05-23
Motion, Sinfoniettans vara eller icke vara, daterad 2019-02-05

Beslut skickas till
Regionstyrelsen

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
T.f. Regiondirektör

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 101-124
Tid:

2019-09-04 kl:09.00-12.50

Plats:

Regionens hus, sal B

§121

Motion - Sinfoniettans vara eller icke vara
Diarienummer: RJL 2019/419
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
1. 1:a att-satsen är besvarad
2. 2:a-6:e att-satserna avslås
Sammanfattning
Malin Olsson, Nya Moderaterna föreslår i motionen Sinfoniettans
vara eller icke vara:


Att statistik för utvecklingen av sålda biljetter för
Sinfoniettans produktioner under 2016-2018 redovisas



Att för de fall att statistiken visar en nedgående trend
undersöka om en arbetsbristsituation har uppkommit eller
befaras uppkomma



Att undersöka om vi genom en samverkan med våra
grannregioner kan täcka länets och medborgarnas behov
av musikproduktion



Att kostnaderna under 2016-2018 för att ha medarbetarna i
Sinfoniettan anställda redovisas, liksom arbetstidsuttag för
musikerna under samma period



Att undersöka hur verkningsgraden per årsarbetare för
Sinfoniettan kan öka



Att utreda för förutsättningarna för avknoppning av John
Bauer Brass till en fri extern grupp

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har fått
information i ärendet, därefter har presidiet tagit fram förslag till
beslut.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag nämnd för arbetsmarknad, näringskliv
och attraktivitet 2019-06-19

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 101-124
Tid:

2019-09-04 kl:09.00-12.50




Protokollsutdrag presidiet 2019-06-10
Motionsunderlag daterad 2019-05-23
Motion, Sinfoniettans vara eller icke vara, daterad 201902-05

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att motionssvaret kompletteras med texter
för att behandlar alla aspekter av motionens att-satser.
Därefter föreslås att 1:a att-satsen anses vara besvarad och att
2:a-6:e att-satserna avslås.
Dan Sylvebo meddelar att Moderaterna återkommer i frågan vid
nämndsammanträdet.
Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

Utredning Smålands
musik och teater
Utredning för fortsatt utveckling

Ange
<Ange>

Innehållsförteckning

1. Bakgrund ............................................................................................2
2. Syfte och mål ......................................................................................2
3. Metod..................................................................................................2
4. Resultat...............................................................................................2
5. Diskussion ..........................................................................................2
6. Slutsats ...............................................................................................2
7. Referenser ..........................................................................................2
Ev. bilagor .................................................................................................2

1. Bakgrund
1.1 Bakgrund till utredningen
20180412 tog Nämnden för Arbetsmarknad, Näringsliv och Attraktivitets (ANA) presidium
initiativ till en utredning av Smålands Musik och Teater i syfte att utifrån verksamhetens
betydelse för länets attraktivitet säkerställa verksamhetens vidare utveckling. 20180425 tog
nämnden för Arbetsmarknad, Näringsliv och Attraktivitet beslut om föreliggande utredning.
Beslutet togs i politisk enighet.
1.1.1 Utredningsdirektiv
Utredningsdirektivet anger:
För att ta avstamp i Smålands musik och teaters utveckling och utifrån verksamhetens
betydelse för länets attraktivitet säkerställa verksamhetens vidare utveckling görs en utredning
som ska:
1.

Följa upp och analysera Smålands musik och teaters utveckling de senaste fem åren
med särskilt fokus på inre och yttre attraktivitet

2.

Analysera verksamhetens ekonomi och förutsättningar i relation till framtida utveckling
i syfte att föreslå eventuella förändringar när det gäller organisation

3.

Genomföra en omvärldsanalys som syftar till att lära av andra, där andra offentligt ägda
kulturinstitutioner och hur dessa drivs, organiseras och utvecklas ingår

4.

Föreslå utvecklingsåtgärder som kan bidra till ytterligare utveckling av Smålands musik
och teater

5.

Regionledningskontoret ska presentera utredningen för Nämnden för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet den 19 september 2018.

Den 19 september 2018 presenterades resultatet genom en Power Point-presentation. Efter det
togs beslut om att förlänga utredningen och att:
• Lyfta SMOT:s betydelse i ett större perspektiv
• Ge regionledningen ett utökat utredningsuppdrag:
– Genomföra en utökad omvärldsanalys
– Genomföra en omfattande marknadsundersökning utifrån förslagen i RUS
remissen
– Föreslå långsiktig inriktning för SMOT utifrån RUS:ens
attraktivitetsperspektiv
– Föreslå förtydligad styrmodell för kulturen i RJL utifrån armlängdsprincipen
Den 28 november beslöt presidiet att den nya nämnden som tillträdde efter årsskiftet borde få
ta beslut som påverkar verksamheternas framtid. Därför sköts redovisningen av utredningen
på framtiden.
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1.1.2

Begränsningar

Utredningen första delar har genomförts under perioden juni-augusti 2018 vilket innebär en
kort utredningstid som sammanfaller med semesterperioden och en intensiv period för
kulturverksamheter i allmänhet och SMOT i synnerhet då alla förberedelser för säsongsstarten
pågår tillsammans med intensiva repetitioner. Kompletterande delar när det gäller Novus
undersökning och omvärldsanalys har genomförts under hösten 2018.

1.2 Kultur och kulturbegreppet
I den här utredningen begränsas kulturbegreppet till det humanistiska kulturbegreppet.
Kultur i den här meningen kommer närmast begreppet ”andlig odling”. Det humanistiska
kulturbegreppet är ett konstnärligt orienterat kulturbegrepp och kallas även för det
”kvalitativa kulturbegreppet”. Det avser särskilt kvalitetsorienterade uttryck av
underhållning och konstnärligt relaterat skapande och filosoferande. Begreppets betydelse
ligger nära konstarterna litteratur, konst, musik, scenkonst, film, formgivning och
arkitektur. Kultur är också odling, bildning och upplevelser. Upplevelser som väcker
okända känslor och otänkta tankar, som bidrar till vår förståelse för oss själva och
varandra. Kultur är kittet mellan människor. Ett kitt som bidrar till sammanhållning,
livskraft och framtidstro – på landet och i staden. Kultur är kreativitet. Att skapa kultur
ger innehåll och mening i tillvaron åt många människor. För en del handlar det om ideellt
arbete på fritiden, för andra kan kulturskapandet vara en försörjningsmöjlighet. Kultur är
också attraktivitet. Något som kan locka nya människor att flytta till en ort och göra att de
som bor där stannar kvar.
I begreppet kulturpolitik avses kultur enbart i humanistisk betydelse. Det humanistiska
kulturbegreppet är också en vanlig populär förståelse av kultur. Det är den här betydelsen
som används av medier som har kulturdelar, kulturprogram och som bedriver kulturkritik.

1.3 Kulturens betydelse för ett samhälle
Kultur gör skillnad. Att kunna ta del av ett levande och varierat kulturutbud, liksom att själv
ha möjlighet att ägna sig åt skapande verksamhet, kan vara avgörande för människors
benägenhet att besöka en plats, att flytta in och att stanna kvar. Kultur är, kort sagt, en viktig
faktor för orters, kommuners och regioners attraktivitet.
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har i flera
rapporter kunnat konstatera att attraktivitet inte bara handlar om arbetstillfällen, bostäder,
kommunikationer och kommunal basservice. Fritidsaktiviteter och kultur, föreningsliv och
mötesplatser har också stor betydelse.
I deras rapport 2015:14 ”Kultur gör skillnad! Livskraft och attraktivitet om kulturens
betydelse i Sveriges gles- och landsbygder” slår de fast betydelsen av att alla i Sverige –
oavsett var en bor kan ta del av kulturutbud och själv utöva kultur. Möjligheterna för det
behöver vara likvärdiga. För att klara det krävs medvetenhet om kulturens betydelse för alla
invånare, inte bara traditionella besökare till det som betraktas som ”finkultur” och
omfattande insatser när det gäller infrastruktur – både i form av bredbandsutbyggnad och i
form av kollektivtrafik till och från kulturaktiviteter.
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Göran Cars, professor vid Tekniska högskolan i Stockholm, forskar om kulturens betydelse
för städers attraktivitet och utveckling. Han menar att kulturfrågor ska ses som en del av en
stads strategiska utveckling. Han menar att företag och människor är mer benägna att flytta på
sig än någonsin tidigare. Att bygga en attraktiv stad är därmed ett måste för kommuner som
vill vara konkurrenskraftiga. Cars menar att det sker en perspektivförändring. Förr flyttade
människorna till jobben. Idag flyttar jobben till människorna. På 60- och 70- talet flyttade folk
i princip bara om de blev arbetslösa. Idag flyttar folk till attraktiva platser och företagen följer
efter eftersom det viktigaste för dem är tillgången till välutbildad arbetskraft. Framtidens
vinnare är därför städer som upplevs som attraktiva att flytta till.
Cars studier slår också fast att satsningar på kultur ger synergieffekter. Flera studier visar att
en kulturverksamhet ofta drar tills sig andra. Med tiden bildas ett kluster. Cars menar vidare
att det alltid är samhällsekonomiskt lönsamt att satsa på kultur, även om institutionerna inte
bär sina egna kostnader. En institution, till exempel en arena eller en teater, ger alltid positiva
effekter för en stad eller ort. Men kommunen och näringslivet kan behöva hitta en modell för
att dela investeringskostnaderna eftersom avkastningen sällan syns i direkta intäkter för
kommunen eller huvudmannen.
Ett brett och kvalitativt kulturutbud har också en annan tydlig effekt enligt Göran Cars.
Människor känner stolthet över att bo i en miljö som kan ge många människor positiva
upplevelser. Därför har också kulturen en mycket stor betydelse för hur en stad uppfattas, det
vill säga stadens varumärke.

1.4 Styrning och ledning av kultur
1972 kom en statlig kulturutredning, som betraktats som en milstolpe i svensk kulturpolitik.
Kulturen blev ett eget politikområde och befästes samtidigt som en del av välfärdspolitiken.
Utredningen såg kulturen som ett medel för att ”skapa en bättre samhällsmiljö och bidra till
jämlikhet”. I den kulturpolitiska proposition som följde 1974 slogs decentralisering fast som
ett av sju viktiga delmål: ”Verksamheten och beslutsfunktionerna inom kulturområdet skall i
ökad utsträckning decentraliseras.” Övriga sex mål var yttrandefrihet, gemenskap och
aktivitet, konstnärlig förnyelse, differentiering med hänsyn till olika gruppers förutsättningar
och behov, att främja mångsidighet och motverka kommersialismens negativa verkningar
samt att bevara äldre kultur. Den decentraliserade kulturpolitiken resulterade bland annat i
uppbyggnaden av regionala teater- och musikorganisationer, som fick landstingen som
huvudmän men bekostades av staten.
1996 kom nästa kulturpolitiska proposition. Då hade antalet delmål minskat till fem och
decentraliseringsmålet var borta. Men under andra delmål fanns resonemangen fortfarande
där. Under målet jämlikhet diskuterades allas möjlighet till kulturupplevelser och skapande.
Under yttrandefrihet talades om att skapa förutsättningar för alla att använda sig av den. Det
fanns också andra resonemang på samma tema, till exempel om att kulturarbetare skulle ha
arbetsmöjligheter över hela landet. 1996 års kulturpolitik innebar en fortsatt satsning på
regional kulturverksamhet. Det satsades på särskilda länskonstnärer, det inrättades
konsulenttjänster inom bildkonst och/eller dans och det statliga stödet till regional verksamhet
utsträcktes till filmområdet.
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Inte heller i 2009 års kulturutredning och den proposition som följde angavs decentralisering
som ett specifikt mål för kulturpolitiken. Dock föreslogs att inflytandet över de statliga
kulturpengar, som tidigare delats ut direkt av Statens kulturråd, skulle decentraliseras genom
en så kallad portföljmodell. Regioner/län skulle få en summa pengar att fördela utifrån en
kulturplan utarbetad och antagen i samförstånd mellan stat, region/län och kommuner. De
pengar det handlade om fanns tidigare på separata anslag i statsbudgeten och fördelades av
olika statliga myndigheter på nationell nivå, men slogs nu samman till ett anslag att fördela
mellan regionerna av Kulturrådet och inom respektive region av regionen själv. Anslaget
skulle fördelas på sju olika områden; professionell teater-, dans- och musikverksamhet,
museiverksamhet, biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjandeverksamhet, konstoch kulturfrämjande verksamhet, regional enskild arkivverksamhet, filmkulturell verksamhet
samt främjande av hemslöjd. Modellen, som längs vägen hade döpts till
kultursamverkansmodellen, började implementeras 2011. Fem Regioner gick med första året
och från och med 2013 är alla Regioner utom Stockholm anslutna.
1.4.1

Kulturen och tillväxtpolitiken

I slutet av 1980-talet började svenska politiker koppla ihop kultur och regionalpolitik. Bland
annat ingick statligt finansierade kultursatsningar i stödpaket riktade till Bergslagen och
Norrlands inland. På 1990-talet lanserades filmproduktion som en kulturell satsning som
kunde leda till sysselsättning och ekonomisk tillväxt.
2002 antogs en proposition som tydligt framhöll kulturfrågorna som en del av
regionalpolitiken. Insatser som stärker kulturlivet utpekades som betydelsefulla för
medborgarnas kreativitet, för lokal och regional identitet samt för ekonomisk tillväxt.
Ett smörjmedel 2007 lanserade regeringen en nationell strategi för regional konkurrenskraft,
entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013 där kulturen ingick som ett av flera medel för
att nå det nya målet hållbar tillväxt. I den konstaterades att utvecklade natur-, kultur- och
kulturarvsresurser kan öka en regions attraktivitet, bidra med ett mervärde till näringslivet och
främja den regionala konkurrenskraften. Kulturen sågs som ett slags smörjmedel för övrig
utveckling. I regionala tillväxtprogram (RTP) från den här tiden kan man också se att kulturen
dyker upp, ofta som en del av den så kallade upplevelsenäringen. Alla sorters upplevelser
skulle stödja turismen och på så sätt leda till ökad sysselsättning. I de regionala
utvecklingsprogrammen (RUP) framhölls kulturen som en viktig faktor när det gällde att
skapa attraktiva orter med en god livsmiljö, det vill säga kulturen kunde bidra till människors
benägenhet att såväl flytta dit som bo kvar.
KKN blir ett begrepp
Den nya synen på kultur som näring manifesterades i 2009 års kulturutredning och i den
proposition som följde. Begreppet kulturella och kreativa näringar (KKN) hade börjat slå
igenom och i samarbete mellan kultur- och näringsdepartementen upprättades en
handlingsplan. Regeringen tillsatte också ett råd för kulturella och kreativa näringar för att
pådriva utvecklingen samt stärka handlingsplanen. Handlingsplanen var en nationell satsning
som pågick under åren 2009–2012. Tillväxtverket, Vinnova och Tillväxtanalys, det vill säga
de tre myndigheterna under näringsdepartementet, fick dela på ansvaret för genomförandet av
handlingsplanen. Tillväxtverket fick en koordinerande och samverkande roll och har också
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sedan tiden för handlingsplanen gick ut fortsatt att arbeta med att stödja kulturella och
kreativa näringar på olika sätt.
EU och kulturen
EU har arbetat med kulturfrågor sedan 1993. Genom Maastrichtavtalet blev EG då en union –
EU – och började arbeta för att bevara, sprida och utveckla kulturen i Europa. I artikel 13 i
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna står det
”Konsten och den vetenskapliga forskningen ska vara fria.” I artikel 22 i samma stadga
fastställs att unionen ”ska respektera den kulturella, religiösa och språkliga mångfalden
Kulturen är ett av de politikområden där EU bara får stödja, samordna eller komplettera vad
medlemsländerna gör, inte ersätta deras befogenheter. EU kan alltså inte ta beslut på
kulturområdet som innebär en harmonisering av medlemsländernas bestämmelser i lagar och
andra författningar.
1.4.2 Modeller för kulturpolitik
Det finns strikt räknat fyra modeller (Hillman-Chartrand) för kulturpolitik:
 Tillrättaläggaren eller underlättarmodellen (the facilitator).
 Mecenatmodellen (the patron).
 Arkitektmodellen (the architect).
 Ingenjörsmodellen (the engineer).
Typologin bygger på i vilken grad armlängdsprincipen (se nedan) tillämpas.
Underlättarmodellen/Tillrättaläggaren






Den direkta offentliga finansieringen av kultur är mycket begränsad.
Kulturlivet måste i stor utsträckning lita till privat finansiering, t.ex. entréavgifter,
bidrag från sponsorer och donationer.
Bygger inte på kvalitativa normer om vad som är god konst utan bedömningen av
kvalitet görs i praktiken av penningstarka företag, organisationer och privatpersoner.
Staten underlättar den privata finansieringen genom skatteavdrag för sponsring,
donationer etcetera. Det innebär att staten i stor utsträckning indirekt finansierar
kulturlivet.

Mecenatmodellen






Som komplement till olika former av privat finansiering ger staten stöd till kulturen
via en halvoffentligt nationell kulturpolitiskt struktur som finns på armlängds avstånd
från de politiska makthavarna.
De som ”befolkar” strukturen är experter inom sina respektive konstområden.
Denna struktur fördelar de statliga medlen utan att vara bundna av kulturpolitiska
riktlinjer och fördelningen utgår i hög grad från en bedömning av konstnärlig kvalitet.

Arkitektmodellen



Staten (regionen, kommunen) har beslutat om en plan för kulturområdet med
övergripande mål för kulturpolitiken och har byggt upp en politisk och administrativ
struktur för genomförandet av besluten.
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Avståndet är kort mellan politikerna och verksamheten. Som motvikt finns bl.a. olika
former av styrelser liksom strukturer där konstnärerna är representerade. Dessa
strukturer fattar de konstnärligt grundade besluten. Det ger kulturpolitiken ett
korporativt inslag.
Förutsättningen för ett fritt och oberoende kulturliv är att de olika krafter som finns
representerade i strukturerna bevarar sin självständighet och balanserar varandra.

Ingenjörsmodellen





Staten äger alla konstnärliga produktionsmedel.
Fördelningen av kulturstöd bygger på en bedömning av det politiska innehållet och
inte den konstnärliga kvaliteten.
Konstnärerna är beroende av medlemskap i officiella, av staten/partiet godkända
fackföreningar/intresseorganisationer.

Kontinentaleuropeisk och angloamerikansk modell

Den tyske forskaren Andreas Wiesand urskiljer två kulturpolitiska huvudmodeller i
västländerna:
 Den kontinentaleuropeiska modellen, som bygger på uppfattningen att offentliga
myndigheter har ett stort ansvar för att främja konst och kultur.
 Den angloamerikanska modellen, som betonar att kultur är en privat angelägenhet och
är mer marknadsorienterad.
Mitchell och Fisher har kritiserat Wiesand för att undervärdera de traditionella kulturpolitiska
skillnaderna i Europa, bl.a. mellan de nordiska länderna och kontinentaleuropa.
Nordisk modell










De nordiska länderna kännetecknas av en stor och dyr offentlig sektor.
De lägger stor vikt vid jämlikhet och demokrati.
Kommunnivån har en viktig kulturpolitisk roll.
Kulturpolitiken har ofta en instrumentell välfärdsmotivering.
En enhetlig nationalkultur förmedlas till så många befolkningsgrupper som möjligt.
Inslaget av privat finansiering är litet.
Konstnärsorganisationerna har stort inflytande.
Statligt stöd till konstnärer motiveras med social trygghet. (UNESCO 1992)

Skillnadsdimensioner

Chartrands fyra modeller redogör bara för vissa drag och fångar inte upp hur komplexa
skillnaderna mellan olika kulturpolitiska styrningsmodeller är.
Den antyder dessutom bestämda samband mellan de olika elementen i respektive
styrningsmodeller. Mangset menar att en därför hellre borde operera med olika
skillnadsdimensioner.
Några sådana dimensioner skulle enligt Mangset kunna vara:
 Statlig styrning: Starkt kulturdepartement eller armlängdsorgan?
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Statlig styrning: Den kulturpolitiska makten koncentrerad på ett departement eller
spridd på flera.
Central styrning eller decentralisering.
Offentligt stöd eller privat finansiering.
Konstnärspolitik: Social trygghet och kollektiv välfärd eller individuella rättigheter.
Konstnärsorganisationernas korporativa inflytande.

Några faktorer som styr graden av offentlig kulturpolitisk styrning
 Relationen mellan privat och offentlig finansiering
 Omfattningen av kulturpolitiska riktlinjer
 Starkt eller svagt kulturdepartement/regionorgan
 Decentralisering eller centralstyrning
 Omfattningen av armslängdsorgan/syn på armlängdsprincipen
 Intresseorganisationernas inflytande
(Efter Mangset 1995)
På regional nivå utifrån utredningens uppdrag, politiska diskussioner och resultatet av
utredningens empiri skulle skillnadsdimensionerna exempelvis kunna vara:
 Regional styrning: Förvaltningsmodell eller bolag?
 Regional styrning: Politisk styrning eller verksamhetsstyrning?
 Regional central styrning eller decentralisering till verksamheten.
 Offentligt stöd eller affärsmässighet.
 Affärsmässighet eller subventioner för konstnärsorganisationer.
 Kulturpolitik: Amatörverksamhet eller professionell verksamhet.
 Kulturpolitik: Fast anställda medarbetare eller frilansade medarbetare.
 Kulturpolitik: Social trygghet och kollektiv välfärd eller individuella rättigheter.
 Kulturpolitik: Närvaro i länet i förhållande till professionella produktioner på Spira.
 Kulturpolitik: Attraktivitet för invånarna i länet eller finkultur
 Kulturpolitik: Armlängds avstånd eller politiker integrerade i verksamheten
1.4.3 Armlängdsprincipen
En bärande princip inom kulturpolitiken i Sverige är ”armlängdsprincipen” vilken innebär:
”Att enskilda konstnärliga beslut fattas av, eller med underlag från, konstnärer eller
oberoende experter snarare än politiker är en bärande princip inom kulturpolitiken. Den är
viktig för att säkra den konstnärliga friheten.”
Spela samman, SOU 2010:11, s. 64
Det innebär att politikerna inte ska kunna styra innehållet i kulturverksamheten. Politiken
fastställer de ekonomiska och juridiska ramarna och sätter upp övergripande mål medan
bedömningen av innehållet överlåts till ämnesexperter.
Armlängdsprincipen tillämpas genom:
 Expertgrupper
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Självständiga styrelser
Att tjänstemän med hög kompetens har mandat att fatta självständiga beslut när det
gäller exempelvis utbud och innehåll

2. Syfte och mål
För att ta avstamp i Smålands musik och teaters utveckling och utifrån verksamhetens
betydelse för länets attraktivitet säkerställa verksamhetens vidare utveckling görs en utredning
som ska:
1.
Följa upp och analysera Smålands musik och teaters utveckling de senaste fem
åren med särskilt fokus på inre och yttre attraktivitet
2.
Analysera verksamhetens ekonomi och förutsättningar i relation till framtida
utveckling i syfte att föreslå eventuella förändringar när det gäller organisation
3.
Genomföra en omvärldsanalys som syftar till att lära av andra, där andra
offentligt ägda kulturinstitutioner och hur dessa drivs, organiseras och utvecklas
ingår
4.
Föreslå utvecklingsåtgärder som kan bidra till ytterligare utveckling av
Smålands musik och teater
5.
Regionledningskontoret ska presentera utredningen för Nämnden för
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet den 19 september 2018. (Detta beslut
har senare reviderats vid två tillfällen).

3. Metod
Utifrån den uppdragsbeskrivning som politiken tagit beslut om har utredningen arbetat med
flera delar.
1. Följa upp och analysera Smålands musik och teaters utveckling de senaste fem åren
med särskilt fokus på inre och yttre attraktivitet
Fokus har legat på att genomföra samtal, workshops och intervjuer med medarbetare,
ledning och fackförbund på Smålands Musik och Teater. Initialt genomfördes samtal
om upplägget med de fackliga representanterna som bidrog med tankar kring
genomförandet och efter det med ledningsgruppen.
Workshops har genomförts med alla fast anställda medarbetare som erbjöds möjlighet
att vara med vid ett antal tillfällen. Efter det efterfrågade flera medarbetare
individuella samtal, vilka genomförts utifrån önskemål. Samtal har också förts med
ledningsgruppen.
Frilansande medarbetare – Då det framkom frågetecken från några fast anställda
medarbetare kring Smålands Musik och Teaters attraktivitet bland frilansande
medarbetare utökades undersökningen med en enkät som riktade sig till just denna
grupp. De frilansande medarbetarna har svarat på en enkät med åtta öppna frågor. Det
fanns under perioden drygt 35 frilansande medarbetare som är kontrakterade i större
eller mindre omfattning – från heltid till enstaka tillfällen. De arbetar med allt från On
The Town, Olga kastar Lasso och med orkestern. För att få så hög svarsfrekvens som
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möjligt delades enkäterna ut under ett arbetspass under en dag då många frilansare
som arbetar i större omfattning fanns på plats. Samtliga på plats valde att svara på
enkäten. Enkäterna fylldes i anonymt. Enkäterna fylldes i och lades i förslutna kuvert
som samlades in direkt i en kartong som förslöts. Enkätsvaren har bearbetats och olika
teman har utkristalliserats. Resultatet redovisas under 4.2.3.
Samtal med kommunrepresentanter och representanter från det fria kulturlivet har
genomförts. Samtal med ett par före detta chefer har genomförts. Samtal har förts med
FC-gruppen som ansvarar för restaurangen. Därutöver har en undersökning beställts
av Novus där länsinvånarnas önskemål när det gäller kultur utifrån ett
attraktivitetsperspektiv (regionala utvecklingsstrategin) har identifierats.
2. Analys av verksamhetens ekonomi och förutsättningar i relation till framtida
utveckling i syfte att föreslå eventuella förändringar när det gäller organisation
Som stöd anlitades PWC för att göra en analys av verksamhetens ekonomistyrning och
organisation av ekonomifunktionen. Utöver revisionsfirmans analys har en
genomgång av samtliga processer inom verksamheten gjorts för att förstå struktur och
verksamhetens komplexitet.
3. Genomföra en omvärldsanalys som syftar till att lära av andra, där andra offentligt
ägda kulturinstitutioner och hur dessa drivs, organiseras och utvecklas ingår
Samtliga institutioner som är offentligägda i landet har kartlagts utifrån kvalitativa
perspektiv och sex institutioner har analyserats närmare kvalitativt bland annat genom
djupintervjuer och studier av uppdrag/ägaranvisningar samt utvecklingsambitioner.
4. Föreslå utvecklingsåtgärder som kan bidra till ytterligare utveckling av Smålands
musik och teater
Utifrån den samlade bilden som framkommit under utredningen ges vissa medskick.

4. Resultat
4.1 Bakgrund Smålands Musik och Teater
1999 slogs Länsteatern och Länsmusiken samman i Jönköpings län och bildade Smålands
Musik och Teater. Syftet var att de båda verksamheterna skulle befrukta varandra och
blandformer av de båda verksamheterna skulle uppstå. 11 november 2011 invigdes
Kulturhuset Spira, ett kulturhus för framförallt scenkonst i Jönköping. Ett hundratal fast
anställda medarbetare kompletterade med frilansande medarbetare och gästande artister
skapar ca 1400 konserter och andra föreställningar inom områden som teater, musik, dans och
musikteater per år. Verksamheten erbjuder ett utbud för alla åldersgrupper. Ca 100 000
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människor ser ett evenemang arrangerat av SMOT varje år. Hälften av verksamheten sker
utanför Kulturhuset Spiras väggar, under turnéer runt om i Sverige och i samarbeten
med kommuner, skolor, sjukvård och äldreboenden. Ungefär hälften av verksamheten
riktar sig till barn och unga. Genom omvärldsanalysen kan konstateras att verksamheten
relativt andra är mycket omfattande.
Målet för verksamheten är att verka för ett bra liv i en attraktiv region, genom att i första
hand med egna ensembler producera professionell scenkonst som engagerar, inspirerar
och får besökaren att reflektera. Verksamheten rymmer flera ensembler för teater och musik
som: John Bauer Brass, Jönköpings Sinfonietta, Kerstin Jansson, Freja Musikteater och
Teaterensemblen Smålands Dramatiska. En särskild barn- och ungdomsavdelning, Unga
Spira, tillgodoser skolornas efterfrågan av musik- och teaterprogram. Genom
omvärldsanalysen kan konstateras att verksamheten har en omfattande samverkan
mellan olika delar vilket innebär möjligheten att erbjuda produktioner andra av
organisatoriska skäl inte kan.
Husets 15 000 kvadratmeter har fyra scener med en total publikkapacitet på cirka 1 700
personer. Teatersalongen och Konsertsalen är de största scenerna. De mer flexibla
scenrummen Kammaren och Caféscenen passar alla slags evenemang, stora som små. I huset
finns Restaurang Spira, vilken drivs av Företags Catering (FC-gruppen).
Årligen genomförs ca 300 konferenser och möten i Kulturhuset Spira. Smålands Musik och
Teater är en enhet inom förvaltningen Utbildning och Kultur. Verksamheten omsätter ca 140
miljoner kronor.
Under de senaste åren har verksamheten lockat allt fler besökare från andra delar av landet
och har också fått allt större uppmärksamhet i riksmedia för sina produktioner när bland andra
Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och SVT belönat produktioner med strålande
recensioner vid flera tillfällen. Detta betraktas av andra organisationer som smått unikt och
något som röner viss beundran och förundran. Många verksamheter har detta som mål, men
färre har lyckats.
4.1.1 Organisation
I samband med sammanslagningen av länsmusiken och länsteatern ter det sig, utifrån vad som
finns att ta del av idag och det som berättas av medarbetarna, att verksamheten hade behövt
ett mer omfattande stöd för att organisatoriskt växa samman. Två starka kulturer med lång
historia möttes och skulle organisera sig, berika varandra och hitta sätt att arbeta tillsammans i
ömsesidig respekt och utveckling. Det är idag svårt att se hur arbetet för att samorganisera
verksamheten gick till. De uppdrag som Arbetsmiljöenheten vid upprepade tillfällen fått från
verksamheten för att hjälpa till att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö och stämning
visar att resan de senaste 20 åren inte varit helt friktionsfri.
Som utomstående betraktare kan det te sig smått fantastiskt att verksamheten trots dessa
organisatoriska förutsättningar presterat på så hög nivå och utvecklats vidare under dessa år.
Utifrån den orientering som den korta utredningstiden medgivit ser det ut som att förklaringen
står att finna i att många medarbetare tagit ett stort ansvar, tagit på sig ledarroller, hittat egna
former och utvecklat en egen organisering över tid. Medarbetare har tagit på sig (fått ta på
sig?) rollen att anställa kollegor, ta initiativ till programutbud, ställa krav på varandra,
förhandla ersättningar med kollegor, definiera roller och genomföra produktioner. Subkulturer
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och maktstrukturer har utvecklats och tack vare lojalitet och en hög konstnärlig ambition har
verksamhetens produktioner utvecklats vidare.
I takt med samhällsförändring och nya krav på organisation, transparens, uppföljning och
arbetsrätt och inte minst regionbildningen ställdes nya krav på verksamhetens styrning och
ledning och en konsult (Per-Ola Nilsson) anlitades för att göra den organisationsanalys- och
förändring som kanske borde genomförts redan vid verksamhetssammanslagningen. Vid den
tidpunkten fanns det, såvitt det går att se nu, ingen gemensam bild över organisationen och
dess strukturer. Verksamheten skulle kunna betecknas som personorienterad. Efter en tid
erbjöds Per-Ola Nilsson uppdraget som verksamhetschef efter samverkan i enighet. Att få
uppdraget att bryta mångåriga kulturer, maktstrukturer och inarbetade arbetssätt är svårt och
tufft. Att genomföra förändringen kan vara ännu tuffare.
Människor som behöver förändra arbetssätt, som förlorar makt och privilegier kan reagera
starkt. De kan känna att deras ansvarstagande, lojalitet och lösningar som kanske var
nödvändiga under en period, helt plötsligt kritiseras och de kan känna sig svikna och
övergivna. Det finns också de som trivts i och gynnats av den kultur och den maktstruktur
som utvecklats och som blir provocerade när förutsättningarna för den förändras eller
försvinner. Kraften i dessa processer ska inte underskattas. Samtidigt finns det oftast
medarbetare som inte haft makt och haft en mer underordnad roll och som inte trivts i dessa
subkulturer och maktstrukturer. Som chef har en ett ansvar även för att dessa personer ska må
bra, att de har en bra arbetsmiljö och utvecklas. Arbetsmiljöenheten har vid flera tillfällen haft
i uppdrag att stödja ledningen i genomförandet av förändrade kulturer, maktstrukturer och en
förbättrad arbetsmiljö för alla. Inslag i dessa processer har handlat om exempelvis regler för
hur medarbetare får bete sig på arbetsplatsen och hur de får bete sig mot varandra, att bryta
enskilda medarbetares makt över andra medarbetare och att bryta oacceptabla beteenden mot
chefer. Det har varit helt nödvändiga processer för att säkerställa en arbetsplats med
fungerande strukturer, arbetsmiljö och förutsättningar utifrån dagens krav. För att nya
arbetssätt och kulturer ska etablera sig krävs tid, kontinuitet och en ledning som orkar och
vågar hålla ut. För att göra det behöver ledningen också stöd.
För att få acceptans och förtroende för nya strukturer krävs å andra sidan en god och
kontinuerlig kommunikation, närvaro och lyhördhet från ledningens sida som ständigt
återupprepar skälen till förändringarna och förklarar varför de är viktiga. Denna
kommunikation och närvaro är central till dess att nya strukturer, arbetssätt och
förutsättningar är helt integrerade i organisation, arbetssätt och förutsättningar.
Sedan 2014 har organisationen förändrats genomgripande. Styrningen av verksamheten har
förändrats från tre verksamhetschefer till en gemensam chef för hela Smålands Musik och
Teater och en tydlig organisation som är funktionsorienterad har införts. Det har inneburit en
stor förändring för organisationen och för medarbetarna med helt nya förutsättningar. Ett
profilarbete har inletts genom att rekrytera konstnärliga chefer för att tydliggöra vem som är
konstnärligt ansvarig och för att tydliggöra den konstnärliga profilen. Vissa grupper som
tidigare haft stort eget mandat när det gäller den konstnärliga profilen beskriver att det varit
svårt att anpassa sig till den nya organisationen.
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Ett omfattande arbete har lagts ner på att forma ”ett” Smålands Musik och Teater och att bryta
maktstrukturer hos subgrupper inom verksamheten. Samtliga tjänster har fått en
rollbeskrivning utifrån ett helhetsperspektiv. Det har historiskt funnits exempel på att
medarbetare köpt, producerat, genomfört, marknadsfört och ibland också tagit betalt för sina
tjänster vid sidan av sin lön. Detta har ledningen arbetat med att sätta stopp för. Särskilt fokus
har lagts på producentrollen som idag definierats som en tydlig projektledarroll med tydligt
mandat och ansvar för produktionen.
Ett värdegrundsarbete har pågått sedan 2015 där gemensamma värdeord har utkristalliserats
genom en omfattande process som involverat alla medarbetare. Spelregler för beteende på
arbetsplatsen har tagits fram i en process med stöd av Arbetsmiljöenheten sedan hösten 2017.
I denna process har enstaka medarbetare slutat eller sagts upp av arbetsrättsliga skäl. Detta har
av andra medarbetare ibland ifrågasatts då det tidigare inte varit tydligt vad som gäller
arbetsrättsligt. Avtal med föreningar som byggt på personliga intressen har sagts upp.
Strukturen för bidrag till fria grupper har historiskt varit otydlig då Smålands Musik och
Teater också varit anslagsgivare i vissa fall samtidigt som Smålands Musik och Teater har ett
intäktskrav. Detta är idag avslutat och Smålands Musik och Teater är inte längre
anslagsgivare.

4.2 Följa upp och analysera Smålands musik och teaters
utveckling de senaste fem åren med särskilt fokus på inre och
yttre attraktivitet
4.2.1 Utveckling de senaste fem åren
Utvecklingen de senaste fem åren har präglats av processen att få ihop verksamheten till en
sammanhållen verksamhet men också av en professionalisering i takt med tiden. Vision och
mål har tydliggjorts, processer har identifierats och beskrivits, rutiner har tagits fram och
roller har definierats. Ett arbete med att ta fram en idealsäsong har genomförts. Konstnärliga
chefer har anställts för att ansvara för den konstnärliga verksamheten, kvaliteten, utbudet och
utvecklingen.
Vid flytten in i huset 2011 beslöts att teaterns turnerande i länet skulle minska för att ge
medarbetare och ledning ro att forma en ny identitet. Besöken i länet har under de senaste fem
åren återupptagits och nu genomförs insatser i varje kommun i länet årligen.
Professionaliseringen av verksamheten har lett till fler besökare som bor utanför länet
kommer till Spira och att riksmedia fått upp ögonen för verksamheten och har belönat den
med strålande recensioner.
Landstingsfullmäktiges beslut att erbjuda musikteater har genomförts, det finns ett avtal
skrivet med Värnamo kommun och dialog om avtal pågår med Gislaveds kommun.
Unga spira är en ny verksamhet med en konstnärlig chef som ansvarar för hela Barn- och
unga utbudet vilket lett till ett starkt profilarbete.
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Dansverksamheten, som tidigare var en otydlig del, är nu en etablerad del i verksamheten.
Något som också efterfrågats av exempelvis Jönköpings kommun.
Verksamheten har investerat i avancerad fiberteknik vilket innebär att Smålands Musik och
Teater kan bedriva en världsunik verksamhet och dels erbjuda en plats att besöka för att se hur
digitaliseringen kan skapa nya möjligheter för närvaro i länet, och dels möjliggöra möten
mellan professionella musiker och exempelvis kulturskolor samt erbjuda föreställningar i
realtid på platser där rummet annars inte medger dessa evenemang fysiskt. Opera
Extravaganza var ett exempel på detta. Föreställningen under digitaliseringsdagen som
genomfördes på Elmia 20180829 ett annat.
Från att några av musikerna hade heltidsanställningar och övriga deltider, har nu alla musiker
heltidsanställningar, vilket möjliggör ökad effektivitet och kvalité och har också inneburit att
en del arbetsmiljöproblem försvunnit. Samproduktioner mellan olika delar av verksamheten
är nu möjliga i betydligt högre utsträckning än tidigare.
Kompetensutveckling

Ett systematiskt arbete med kompetensutveckling har initierats de senaste åren på individ,
grupp- och organisationsnivå som innefattat bland annat utbildningar inom projektledning och
ekonomi, gruppdynamik och ledarskap, värdegrund, säljutbildning och specialistutbildningar
inom respektive avdelning. Kompetensutvecklingssatsningen syftar till en professionalisering
av organisationen såväl som funktioner.
Kulturarbete

Efter varje medarbetarenkät skrivs handlingsplaner inom Region Jönköpings läns
verksamheter för att gemensamt vidareutveckla arbetsmiljö och trivsel. Så också inom
Smålands Musik och Teater. Sedan den förra medarbetarenkäten som genomfördes 2016 har
ett omfattande kulturarbete genomförts med stöd av Arbetsmarknadsenheten. Gemensamma
spelregler för hur en beter sig på sin arbetsplats har tagits fram, träning i att ge och ta emot
feedback har genomförts och ett gemensamt system för möten för olika frågor har införts.
Handlingsplanen utökades under hösten 2018 tillsammans med skyddsombuden i syfte att
komma åt dels ”gamla konflikter” och dels fånga upp fler områden som kan behöva
utvecklas.
4.2.2

Inre attraktivitet

Vad tycker medarbetarna på SMOT

Workshops har genomförts med alla fast anställda medarbetare under augusti 2018 samt med
ledningsgruppen.
Deltagarna arbetade med en swot-analys av verksamheten samt med framtidsfrågor. Svaren
har sammanställts utifrån vad som faktiskt skrivits i redovisningen. Ord som: och, men,
varför, därför osv har tagits bort och så har orden räknats samman. Någon kategorisering har
inte gjorts. I respektive sammanställning visas de ord som förekommer oftast i störst
teckenstorlek och de ord som förekommer mest sparsamt i minst teckenstorlek. Varje grupp
har sedan beskrivit vad de menar med sina texter.
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När det gäller verksamhetens styrkor ser det samlade svaret från samtliga grupper ut som
följer:

Sammanfattningsvis lyfts bredden i huset som den största styrkan jämte huset Spira och dess
läge. Ledarskapet, arbetsmiljön, personalen och dess engagemang, publiken, organisationen,
variationen i uppdrag och utbud samt den lojalitet som upplevs i förhållande till uppdrag och
verksamheten som styrkor.
Utmaningar
Många faktorer som fanns under styrkor kommer tillbaka i form av utmaningar. Störst
utmaning ses dock politiken vara, jämte media och att det är trångt i huset. Andra utmaningar
som lyfts är kulturen i huset, orkestern, ekonomi, ledarskapet, behovet att vara i länet,
publiken, visionen och de eldsjälar som finns. Även om de förekommer i betydligt lägre
omfattning bör ändå attityder, personalomsättning, personalen, rekrytering, värderingar och
rädslor lyftas.

14

Hot
Som främsta hot lyfts ekonomin, följt av politiken, valet – vilket handlar om en rädsla för hur
kulturstyrningen kan komma att se ut, risken att verksamheten blir ett bolag, arbetsbelastning
och media.
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Möjligheter
När det gäller möjligheter ses huset Spira med dess läge som den stora möjligheten, jämte de
resurser som finns, den kreativitet och kompetens som verksamheten rymmer och den
kompetensutveckling som genomförs. Länsuppdraget, möjligheten att locka fler målgrupper
idealsäsongen och digitalisering ses också som viktiga möjligheter. Möjligheten att bygga ut
och utöka huset ses som en stor potential som kan möjliggöra att huset Spira blir ett fullskaligt
kulturhus och en samlingspunkt som kan rymma utbildning inom scenkonst, bli en plantskola
och att bredda repertoaren. Regionen som ägare ses också som en möjlighet.

Framtid
När det gäller framtidsscenarion finns det en stor majoritet i verksamheten som hoppas på en
utbyggnad av kulturhuset Spira med en större teaterscen som är lämplig för musikaler, opera,
konserter och dans. Bilden är att en scen som rymmer ca 900-1000 besökare skulle
möjliggöra ett utbud av både breda produktioner som musikaler och konserter av inresande
artister och mindre/smalare produktioner med andra inriktningar utan att konkurrera med
varandra. Det finns också förhoppningar om bättre förutsättningar när det gäller
repetitionslokaler, personalfrämjande faciliteter som fysioterapi, röstträning och
uppvärmning. Flera grupper lyfter möjligheten att vid en tillbyggnad inrymma rum/lägenheter
för frilansande artister som kan ersätta de lägenheter/hotellrum som krävs vid kortare
frilandsengagemang.
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Att Kulturhuset Spira verkligen skulle kunna utvecklas till ett kulturhus med Stockholms
Kulturhus som förlaga är ytterligare en utbredd bild av vad en utbyggnad av huset skulle
kunna innebära där bilder målas upp av studenter som hänger i huset, människor som träffas
över en kopp kaffe, utställningar som avlöser varandra i foajén och en levande kulturdebatt
förs vid välbesökta after work.
Framtidsbilderna inrymmer också mer offensiva idéer när det gäller att närma sig omvärlden,
både via fiberföreställningar i länet, pop-up teatrar, en teaterflotte på Munksjön som
möjliggör publika evenemang under sommarhalvåret och ett mer offensivt samarbete med
restaurangen för att locka nya publikgrupper.
Det är slående hur ense medarbetare och ledning är när det gäller framtidsbilder och önskan
om att bygga ut huset där visionerna av vad denna tillbyggnad skulle innebära – oavsett vad
de tycker om verksamheten idag – är oerhört samstämmiga.
Under de veckor då underökningen i huset genomfördes pågick repetitioner och förberedelser
inför säsongsstarten och under dessa veckor var trängseln mycket stor och varje kvadratmeter
var hårt belastad, varför det då var lätt att förstå beskrivningarna av trängsel och bristande
lokalytor bakom scenerna.
Slutsatser av de workshops som genomförts är att verksamheten har oerhört ambitiösa
medarbetare och ledning, kulturutmaningarna delar verksamheten i två grupper som har starkt
divergerande bilder av hur verksamheten fungerar och vilka dess utmaningar är. Dessa leder
till sprickbildning och förutsättningar för dialoger som handlar om ”vi och dom”. Det gör
också att ledarskapsutmaningarna är stora, inte minst utifrån den mediabild av verksamheten
som målats och det drev på verksamhetschefen som gått i media. Trots detta är medarbetare
och ledning i många frågor väldigt överens exempelvis när det gäller styrning och önskemål
om armlängdsprincipen och behovet av långsiktighet när det gäller styrningen av
verksamheten. Sammantaget finns det en oerhörd potential i verksamheten och ett stort behov
av lugn och möjlighet till fokus på arbetsuppgifter och utveckling.
4.2.3 Yttre attraktivitet
Verksamheten har under några år fokuserat hårt på att skapa ett utbud som lockar besökare
utanför länet med följd att bussbolag, hotell och restauranger i stan får ökad omsättning.
Kulturen bidrar på detta sätt förutom en spridning av Jönköping och Jönköpings län ur ett
attraktivitetsperspektiv också till besöksnäringseffekter.
Det finns nu ett nationellt intresse för verksamheten. Både externt hos media och publik men
också när det gäller konstnärlig personal som nu söker sig till verksamheten. Exempelvis
musiker vid rekryteringar där det nu kommer personer från hela världen. En av Smålands
Musik och Teaters nya konsertmästare kommer exempelvis från Australien.
Frilansande medarbetare syn på Smålands Musik och Teaters attraktivitet

De frilansande medarbetarna har svarat på åtta öppna frågor. De är sammantaget
överväldigande positiva till att arbeta på SMOT.
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På frågan hur respondenterna ser på SMOT:s attraktivitet – ur sitt perspektiv, har fler än
hälften valt att skriva kombinationen ”mycket attraktivt”. Arbetsplatsens fysiska
förutsättningar lyfts som skäl till attraktiviteten liksom ledningens visioner, en känsla av
framåtdriv, arbetsmiljön och den breda kompetensen på arbetsplatsen. Flera använder
uttrycket ”vänlig och inkluderande arbetsplats”.
”En arbetsplats med hög professionalitet och hög kompetens och samtidigt mycket vänligt och inkluderande.”

Lokalerna lyfts fram liksom SMOT:s placering geografiskt i Sverige – i centrum mellan
landets tre största städer.
”Det är också attraktivt att SMOT är placerat på Spira som möjliggör högkvalitativa produktioner utanför de
tre storstäderna.”

Miljön på SMOT beskrivs som positiv, kreativ, utvecklande, stimulerande och dynamisk.
”Jag gillar att så mycket verksamhet är i samma hus. Sinfoniettan, skådespelarensemblen, med både barnungdoms- och vuxenföreställningar. Och storsatsningen på musikaler m.m. Huset är väldigt mäktigt
arkitektoniskt.”

Flera säger att de lockas av satsningen på musikteater och verksamhetens höga ambitioner.
”Ur ett perspektiv för mig som frilansare så är det fantastiskt att det kommit ytterligare en scen för
musikalartister. En institution dessutom som ej är lika beroende av namn, med möjlighet att få göra bra
uppgifter.”
Vad är bra?

På den direkta frågan: Vad är bra? Lyfter flertalet fram den goda stämningen, samverkan på
arbetsplatsen, trevliga kollegor och positiva ”vibbar” liksom lokalerna som upplevs trevliga,
fräscha och inspirerande. En stark upplevelse av omtanke om resultat och om personalen och
att den ska må bra lyfts av flera respondenter.
”Ett vänligt hus där man känner sig välkommen. Bra resurser att tillgå. Underbart med Sinfoniettan och en
närvarande chef!”

Arbetsplatsens ledning, organisation, kommunikation, professionalism och villkor lyfts av fler
än hälften som något positivt. Många beskriver också en känsla av dynamik som positiv och
ord som: mångfald av aktiviteter som berikar varandra, ny-tänk, kreativitet, konstnärlig frihet,
tillit till medarbetarna, spännande visioner och arbetsplats, lösningsorientering och variation
används som beskrivning för den.
”Jag som konstnär fick fria händer på ett sätt som kändes tillitsfullt och möjliggjorde ett bra resultat.”
”Det är varierade projekt, barn, teater, konserter. Med olika program – ett hus som koncentrerar allt. Hela
kulturen på en plats. Jag tror att SMOT är jätteattraktivt, men jag tror att regionens människor behöver göra
SMOT till sitt eget kulturcentrum.”
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Även Jönköping som stad lyfts som något positivt liksom alla de PR aktiviteter som
ensemblen deltar i för att marknadsföra produktionerna. Att det varit öppna auditioners ser
flera som något positivt. Maten i matsalen lyfts också fram som något positivt.
Vad kan förbättras?

På frågan vad som kan förbättras är svaren färre och mer blandade. Flera anger som enda svar
att: ”allt är bra”.
Flest mer utvecklade svar handlar om att teatersalongen inte riktigt är anpassad till
musikteater, den anses vara för liten – viket försvårar förutsättningar för lönsamhet, att golvet
är för hårt för dans och att det skulle bli mer effektivt med en scen för musikteater som också
kunde nyttjas till andra större produktioner och på så sätt bidra till SMOT:s attraktivitet. Det
skulle också medge fler produktioner anser respondenterna. Några anger att huset är väldigt
trångt. Några anger också att det är få loger och att några av dessa är för små.
När det gäller villkor anger ett par att det behövs tydligare information och rutiner för hur
processen från överenskommelse till utbetalad lön går till oavsett om en blir anställd eller
skriver ett kontrakt. Någon anser att kommunikationen i samband med reklamgig kan bli
bättre.
Flera anger att det behöver finnas tillgång till naprapat, massage och fysioterapeut, bastu och
gym för dansarna för att förebygga skador och genomföra rehab träning. Någon anger att det
också borde finnas tillgång till röstmassage och talpedagog.
Några anger att det är ett för finkulturellt utbud på SMOT, vilket de menar riktar sig till en
äldre och mindre publik och utesluter många andra, samtidigt som någon anger att utbudet
behöver bli mer högkulturellt.
”SMOT behöver skapa publik. Orkestern kan inte bara spela för gamla människor. Musikerna är till för alla!!!”

Ett par anger att marknadsföringen kunde bli bättre, bredare och spridas i en större del av
landet, någon tycker att den digitala skylten utanför Spira bör vara större. Någon anser också
att orkestern behöver bli större. Någon anser att städningen inte alltid håller nivån.
Flera anger att kommunikationerna till och från Jönköping med tåg behöver bli bättre. Det
kan vara svårt att ta sig hem till familj och vänner med de arbetstider som gäller.
Hur andra kollegor ser på möjligheterna och förutsättningarna

I ett försök att fånga ”det som sägs” om verksamheten och verksamhetens rykte i branschen
ställdes frågan: ”hur tror du att andra kollegor ser på möjligheten/förutsättningarna att arbeta
på SMOT? En majoritet svarade att de tror att andra ser SMOT som en ”attraktiv” eller
”väldigt attraktiv” arbetsplats. Flera säger att SMOT har ett ”gott rykte” eller ”väldigt gott
rykte” i branschen och att de blivit rekommenderade av andra att söka sig till SMOT. Flera
lyfter att verksamheten arbetar enligt kollektivavtalet som en väldigt positiv signal, att
arbetsmiljön anses trevlig och att kollegor, administration och chefer anses vänliga och
trevliga. Några beskriver att ledningens höga ambitioner lockar landets elit till SMOT vilket
gör att många andra tycker det vore positivt att få arbeta på SMOT.
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”Alla vill jobba på en progressiv arbetsplats med bra förutsättningar.”
”Att man får jobba med Sveriges elit – folk som är kompetenta.”

Någon beskriver att det fanns ett dåligt rykte efter boendesituationen efter Les Miserables,
men att den bilden ändrat sig nu.
Vad tycker andra är bra?

Vanligaste svaret är: ”allt är bra” eller ”allt är perfekt”. Respondenterna beskriver en bild av
verksamheten som vänlig, trevlig, proffsig, kreativ och kompetent. Huset lyfts fram, dess
arkitektur, lokaler, repetitionsmöjligheter, loger och verkstaden inhouse, liksom ledningen
och mentaliteten på SMOT. Musikalsatsningarna lyfter flera som det som satt SMOT på den
nationella kartan. Den konstnärliga friheten, att verksamheten har flera delar och en stor bredd
och att Sinfoniettan finns på plats. Restaurangen sägs också vara känd för sin goda mat.
Vad tycker andra kan förbättras?

Flest svarar: ”inget kan förbättras” eller ”allt är bra”. Ett par respondenter som utvecklar
svaret anger att boendet fortfarande har en del övrigt att önska. Flera anger ett önskemål om
fler musikaler och fler stora produktioner med högre budget. En större långsiktighet i
planeringen önskar någon, och en annan respondent tycker att orkestern borde vara större.
Vad krävs av en attraktiv arbetsplats

På frågan vad som krävs rent allmänt för en attraktiv arbetsplats ur ett frilansarperspektiv
svarar nästan hälften god och tydlig kommunikation, att varje medarbetares kompetens
respekteras och en närvarande chef. En ledning med visioner, hög konstnärlig standard och
höga ambitioner anses av flera som attraktivt. En bra arbetsmiljö och bra arbetsvillkor där
kollektivavtalen gäller lyfts av flera. Möjlighet till utveckling och att bli utmanad ser flera
som eftersträvansvärt.
”Möjlighet att få utvecklas och avancera inom sitt gebit.”
”Respekt för alla avdelningars arbete. Att arbetsplatsen ställer höga krav på kvalitet vilket sporrar och utmanar
de anställda.”

Behovet av fysioterapeut, naprapat, massage, gym och bastu återkommer i syfte att förebygga
skador och för att sköta tränings- och rehabiliteringsprogram. Trevliga kollegor, en vänlig,
respekterande och välkomnande atmosfär återkommer också bland svaren.
”Att man känner sig trygg på jobbet och har kul. Den känslan infinner sig när det finns ömsesidig respekt
sinsemellan. Upplever det på SMOT <3.”
”Att bli tagen emot med öppna armar när man kommer utifrån. Och det känner jag att jag har blivit.”

Att det finns uppehållslokaler som är trevliga då jobbet ibland innebär en hel del väntan
nämns av några.
Övriga medskick

Några beskriver situationen där de är gäster i en främmande stad och att det inte alltid är så
enkelt. Möjligheten för familjen och vänner att komma och hälsa på behöver förbättras. Fler
lånecyklar vore positivt som kan lånas över natten. Fler anger också att det skulle vara väldigt
attraktivt om familjen kunde få komma och titta på produktionen på bästa plats och inte bara
längst upp, längst bak och information om möjligheten behöver komma i god tid för familjen
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finns inte här ”stand by”. Behovet av fysioterapeut, naprapat, massage, gym och bastu för
dansare återkommer igen.
Vid behov av prioriteringar av ekonomiska eller andra skäl, tycker några att prioriteringarna
måste utgå från vad som behövs av ensemblen och att en inte drar ner på kostnaderna där de
behövs mest.
En respondent föreslår en app för varje produktion där all information finns och där alla
system som behöver skötas finns, eftersom det är svårt att lära sig nya system för varje
produktion och arbetsplats en arbetar på.
Några anger att verksamheten behöver bli bättre på att göra reklam ute i landet. Flera skriver
om förutsättningarna för SMOT:s attraktivitet för en bredare publik.
”Jag tror det är viktigt att också medborgarna vet och känner att SMOT är till för och gör produktioner för dem.
SMOT behöver vara prisvärt för alla. Konserter eller föreställningar kunde göras runtom utomhus i länet på
sommaren eller under våren och biljettpriset kunde då vara lite lägre.”
”Jag tror att ett varierat programutbud som det är nu är jättebra.”
”SMOT behöver bli mer känt, inte minst i länet.”
”Huset ligger otroligt vackert och har verkligen potential at bli en stor musikalteater. Fortsätt!!!”

Slutligen säger några att de gärna återkommer och arbetar på SMOT igen.

4.3 Genomföra en omfattande marknadsundersökning utifrån
förslagen i RUS remissen
För att identifiera vad länsinvånarna efterfrågar har en marknadsundersökning baserat på 1000
intervjuer genomförts av Novus under perioden 28/11-3/12 2018. De tillfrågade har varit i
åldrarna 18-79 med syftet att fånga upp vad invånarna i länet skulle vilja ha, vad de anser är
positivt respektive saknas i kulturlivet i Jönköpings län. Fokus har legat på
attraktivitetsperspektivet kopplat till den regionala utvecklingsstrategin.
Den visar att 41 % tycker att det finns ett mycket stort utbud av kulturella upplevelser i
Jönköpings län. 26% uppger att kulturen i Jönköping erbjuder mycket som jag är intresserad
av, 48% säger att jag skulle vilja gå på fler kulturevenemang än jag gör idag och 35% säger
att kulturutbudet i Jönköpings län bidrar till att jag trivs.
På en öppen fråga om vad respondenterna önskar mer av i länet säger 21 % att de önskar mer
musikaliska evenemang, 14 % att de vill gå på fler konserter, 13 % önskar gå på mer
teater/dans, 4 % vill gå på mer film/eller bidra till filmskapande och 4 % vill se mer kultur för
barn och unga.
På den öppna frågan vad som kan få kulturutbudet att kännas mer lättillgängligt
(Svarat ”Ja, absolut”, de 5 mest nämnda)
 Att utbudet finns på mindre orter 56%
 Att det finns mer information (annonser mm) 53%
 Att utbudet blir mer flexibelt i form av turnéer eller besök på olika platser i länet 53%

21




Att priserna på kultur blir lägre 48%
Att det finns bättre kommunikationer/resmöjligheter till och från 48%

Huvudinsikter - vad skiljer grupper åt
 Musik är ett viktigt område som många vill ha mer av i olika former olika former.
 Kvinnor är kulturbärare i Jönköpings län idag. De är mer intresserade av kultur,
konsumerar och är mer nöjda med utbudet. Fler kvinnor tycker kulturen bidrar till att
vilja bo och leva i länet. Kvinnor önskar i högre grad än män lägre priser och bättre
resmöjligheter till från kulturevenemang.
 Färre män hittar i dagsläget intressant kultur länet. Bland män tycker 20% att det finns
mycket kultur i länet som de är intresserade av, mot 32% bland kvinnor. Män vill ännu
högre grad än kvinnor ha mer musik och även filmer.
 De yngsta18-29 år önskar sig i högre grad än övriga mer information (t ex annonser),
digitalt tillgänglig kultur, lägre priser och bättre öppettider.
 Personer 30-49 år känner störst sug efter att gå på fler kulturevenemang. Särskilt
konserter intresserar dem. De största hindren tycks ha med livsfas och tidsbrist att
göra, inte med prisnivå eller resmöjligheter.
 Kulturen spelar stor roll för pensionärer. De äldsta 65-79 år är den grupp som framför
allt upplever att kulturen bidrar till att de trivs med bo och leva i Jönköpings län.
Utbudet skulle bland annat kännas mer tillgängligt för dem med lägre priser och ökat
utbud på mindre orter.
 Det är främst högutbildade som vill ha mer kultur. Att locka personer med lägre
utbildning blir därför en utmaning. Men båda grupperna har samma områden som de
främst vill ha mer musik, konserter, teater och dans – vilket kan underlätta
satsningarna framåt.
 Stadsbor vill gå på ännu fler kulturevenemang och boende landsbygden ha närmare till
kulturen. Landsbygdsbor önskar geografisk närhet och bättre resalternativ, men tycker
i lägre grad att digitalt tillgänglig kultur skulle passa dem.
Av materialet kan dras flera slutsatser och det kommer att vara värdefullt också när
handlingsplaner för den regionala utvecklingsstrategin tas fram. Med önskvärd tydlighet ses
behovet och efterfrågan på kulturen närvaro i hela länet varför Smålands Musik och Teater
behöver få stöd för att utveckla denna verksamhet vidare. Avtal som det som Värnamo
kommun har och Gislaveds kommun är på väg att teckna med Smålands Musik och Teater är
viktiga för att kunna planera och dimensionera produktioner för turnéer i länet.
Förutsättningarna i kommunerna skiljer sig starkt åt och fiberutbyggnaden kan vara en väg att
i högre utsträckning kunna erbjuda produktioner även i delar av länet där rummen för
scenkonst är begränsande.

4.4 Analysera verksamhetens ekonomi och förutsättningar i
relation till framtida utveckling i syfte att föreslå eventuella
förändringar när det gäller organisation
Denna utredning har inte som uppgift att genomlysa det ekonomiska resultat verksamheten
hade 2017 eller orsakerna till det. Det är redan utrett i andra sammanhang. Däremot har en
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genomgång av verksamhetens förutsättningar för en god ekonomistyrning gjorts. En extern
revisionsfirma har medverkat i det arbetet genom intervjuer av representanter från ledning,
administration och producentkåren. Revisionsfirman har lämnat en muntlig redogörelse för
sina observationer och slutsatser till regionledningen i augusti 2018.
Sammanfattningsvis såg revisionsfirman vid den tidpunkten att Smålands Musik och Teaters
arbete med budgetprocesserna var föredömligt, men att den ekonomiska styrningen i
genomförande- och uppföljningsprocesserna fortsatt hade förbättringspotential. Konkret
föreslog de att styrning och ledning av controllingfunktionen borde harmonieras med
styrstrukturen i övriga Region Jönköpings län, för att säkerställa en oberoende controlling och
att för det avsedda digitala ekonomi- och resultatuppföljningsprogram används i alla steg i
processen. Detta skulle, enligt revisorerna, kunna skapa en större transparens och säkerställa
att verksamhetsledningen och regionledningen kan få tidiga och relevanta indikatorer på
resultatutvecklingen. Detta är nu genomfört.
Revisionsfirman beskrev också en upplevelse av att Smålands Musik och Teater i praktiken
fjärmar sig något från Region Jönköpings län, i delar har ett arbetssätt som påminner om ett
bolags och bland ser stödstrukturerna inom Region Jönköpings län som ett hinder, snarare än
ett stöd. Detta har tidigare uppmärksammats av både Smålands Musik och Teaters ledning,
Utbildning och Kulturs ledning och av regionledningen. Smålands Musik och Teaters ledning
har särskilt lyft betydelsen av att de digitala stödsystemen och övriga stödprocesser stödjer de
kollektivavtal som finns inom kultur- och scenkonsten.
Hur utvecklingen på Smålands Musik och Teater betraktas beror till stor del på vilket
perspektiv den ses utifrån. Ur ett attraktivitetsperspektiv kan utvecklingen inte beskrivas på
annat sätt än fantastisk. 2017 slog verksamheten alla publikrekord och många länsinvånare,
såväl som långväga gäster, som aldrig besökt Smålands Musik och Teater tidigare såg
musikalen Les Misérables. 18 000 besökare såg föreställningen varav 40 % var tillresta
besökare från andra län. En enad kritikerkår och alla besökare bekräftade att intresset för
musikaler är mycket stort.
Utvecklingen höll i sig under hösten 2018 då verksamheten producerade sin första egna
Broadwaymusikal med strålande recensioner i rikspress med höga besökssiffror både från
länet och från besökare utifrån. Undersökningar har också visat att musikalbesökarna som
besöker Spira för första gången i hög utsträckning kommer tillbaka och ser andra
produktioner. Det visar att musikalerna är viktiga inkörsportar till övriga evenemang och att
de är ett viktigt komplement för att säkerställa en långsiktig tillströmning till andra
produktioner.
Sett ur den regionala utvecklingsstrategins perspektiv där ett viktigt mål är att öka
nattbefolkningen i hela länet har Smålands Musik och Teater lyckats med det andra offentliga
scenkonstinstitutioner inte lyckats med – att skapa ett nationellt intresse för verksamheten
som beskrivs hålla en hög kvalitet och erbjuda ett attraktivt utbud. Detta är en av de viktigaste
pusselbitarna för att locka människor att flytta till en plats, respektive att få människor att vilja
bo kvar.

4.5 Genomföra en omvärldsanalys som syftar till att lära av andra,
där andra offentligt ägda kulturinstitutioner och hur dessa
drivs, organiseras och utvecklas ingår
En sammanställning över styrelseformer, verksamhetsinriktning och ekonomiska
förutsättningar har gjort för alla offentligt ägda kulturscener i landet. Det finns exempel på allt
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ifrån bolagsformer, förvaltningsdrivna institutioner, samägda institutioner och stiftelseägda
institutioner. Utifrån sammanställningen har en fördjupad studie av Wermlands Operan,
Malmö Operan, Göteborgs Operan, Västerås Teatern, Gävle konserthus och Scenkonst
Sörmland gjorts med tillhörande djupintervjuer med verksamhetsansvariga i olika positioner i
syfte att lära av andra. Bortsett från Malmö Operan har samtliga ett uppdrag att också verka i
det län de finns samt ett uppdrag att producera för barn och unga. Samtliga beskriver att ett
kulturarbete har gjorts under senare år i organisationerna, men utifrån olika utgångspunkter.
Det finns en gemensam bild av stora kollektiv som styrs av logiker som inte är gängse på
arbetsmarknaden och ibland upplevs som svårstyrda. En nyckelfaktor har för flera varit att
skapa en gemensam bild över vision, mål och uppdrag, hur samverkan ska ske och var
beslutsmandatet för olika frågor finns. Dialogen på lokal nivå beskrivs i flera fall som den
avgörande framgångsfaktorn.
På olika sätt beskrivs produktioner som samlar många besökare som framgångsfaktorer.
Musikteater har varit en nyckel för flera av institutionerna att hitta nya och yngre målgrupper
och för att öka sina besökstal också till andra produktioner. Samtidigt betonas bredden för att
produktioner som lockar en liten publik också ska få plats. Beroende på
egenfinansieringskravet ses ett intresse för att erbjuda smala produktioner. Ju lägre krav, desto
större intresse och tvärt om desto mindre behov av att locka många besökare. Däremot finns
en samsyn där produktioner som lockar besökare från andra delar av landet än det egna länet
beskrivs som avgörande för institutionens attraktivitet och kvalitet. För att bidra till länets
attraktivitet beskrivs behovet av produktioner som lockar besökare långt utanför
länsgränserna.
Balansen mellan professionella produktioner som lockar många besökare till institutionen
kontra behovet/viljan att finnas i respektive läns geografi där det kan vara svårt att
upprätthålla samma standard är en utmaning för flertalet. Samtidigt finns det några mycket
intressanta exempel på hur samverkan med länets kommuner och hur produktioner genomförs
runt om i respektive län. Utmaningar med scenrum som inte är anpassade för de produktioner
som kan erbjudas på scenkonstinstitutionen beskrivs liksom dilemmat vilka produktioner som
är lämpliga att erbjuda i de lokaler som erbjuds och den kvalitet/professionalism som
scenkonstinstitutionen önskar stå för. Produktioner anpassade för mindre rum, skolor och
äldreboenden beskrivs som lyckade exempel.
Ekonomiskt har Smålands Musik och Teater ett relativt högt krav på egenfinansiering för att
inte vara ett bolag. Andra institutioner med liknande ägarstruktur och samma krav på närvaro
i länet har betydligt lägre krav på egenfinansiering: vanligtvis 4 % eller lägre.
Institutioner med högre krav på egenfinansiering löser det med ett nära samarbete med
näringslivet och med sponsring förutom att de har större scenrum som rymmer betydligt fler
besökare än vad Smålands Musik och Teater har varför populära produktioner kan bidra till
ökade intäkter.
Professionella produktioner och krav på hög kvalitet ställs ibland mot krav att samarbeta och
bereda plats för det fria kulturlivet. Också här finns en skillnad där bolagen i lägre
utsträckning har dessa krav medan institutioner som drivs i förvaltningsmodell har högre krav
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på att bereda plats för amatörer/det fria kulturlivet. Detta ses ibland som ett berikande tillskott
och ibland som en utmaning när det gäller att kunna planera sin repertoar, sitt varumärke och
sin attraktivitet. Även om urvalet är litet ses en kombination av högt krav på egenfinansiering
parallellt med höga krav på att erbjuda det fria kulturlivet plats som en utmanande
kombination.

4.6 Föreslå utvecklingsåtgärder som kan bidra till ytterligare
utveckling av Smålands musik och teater
Utifrån de workshops som genomförts med alla medarbetare, ledning och fackförbund på
Smålands Musik och Teater samt de enskilda samtal som genomförts med medarbetare och
fackliga representanter behöver styrningen av Smålands Musik och Teater tydliggöras. Dels
behöver armlängdsprincipen värnas som modell för styrning av kulturverksamheter enligt den
svenska modellen och dels behöver principer som gäller för styrning av övriga verksamheter
inom Region Jönköpings län också gälla Smålands Musik och Teater.
Styrning enligt modellen för Region Jönköpings län

Region Jönköpings län styrs via politiskt fattade beslut som budget och
uppdragsbeskrivningar. I dessa anges mål och indikatorer som var för sig har måltal som
verksamheten ska nå. Redovisning av måluppfyllelse utifrån budget och
uppdragsbeskrivningar görs i månadsrapporter och bokslut (tertial- och årsbokslut). Modellen
har tillsammans med de uppföljningar som sker regelbundet på tjänstepersonsnivå med
verksamhetsdialoger och uppföljningar visat sig skapa goda förutsättningar för en hög
måluppfyllelse och ekonomi i balans. Som exempel kan nämnas sjukhus i absoluta
toppskiktet i landet. Det är därför viktigt att verksamheten kan och får planeras utifrån de
politiskt fattade besluten och att respektive chef får mandat, förutsättningar och stöd i att
genomföra dessa – utifrån analys och sin sakkompetens. När det råder oklarhet över vad det är
som är politiskt önskvärt och vad som gäller är det svårt att samla en organisation kring de
mål som är politiskt beslutade.
Organisation och styrmodell

Det har politiskt och i verksamheten till och från förts ett informellt samtal kring huruvida
Smålands Musik och Teater borde bli ett bolag eller inte. Denna utredning har inte funnit stöd
för en organisationsförändring, trots att många argumenterat både länge och väl för det. Det
finns de som intervjuats under punkten omvärldsanalys som varit tydliga med att
armlängdsprincipen endast uppnås genom att bolagisera en kulturverksamhet. Det finns också
de som anger att det inte spelar någon roll vilken styrform som gäller utan det är ömsesidig
respekt och transparenta spelregler som skapar förutsättningar för den svenska modellen för
att styra kulturen och armlängdsprincipen.
De utmaningar som ett bolag skulle kunna lösa bedöms i denna utredning inte lösas av bara en
bolagsbildning utan kräver också andra insatser. Däremot skulle ett bolag kunna ge vissa nya
möjligheter när det gäller kompletterande finansiering och ärmlängdsprincip i förhållande till
ägaren. Det finns alltså både det som talar för och emot en bolagisering och en del faktorer
som möjligen talar för att diskussionen är för tidigt lyft. Resultatet skulle kanske se
annorlunda ut om några år. I Region Jönköpings län har inte bolag bildats för verksamheter
där Regionen är ensam ägare.
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Samverkan med restaurangen

Under utredningen har restaurangen och dess verksamhet förts på tal av flera olika
intressenter. Frilansarna lyfter fram den goda maten, besökare till restaurangens
fotbollssatsning sommaren 2018 som sedan besökt ”On the Town” har beskrivit
fotbollssatsningen som en dörröppnare till Spira. Andra uttrycker ett missnöjde med utbudet
och servicen under pauser vid olika evenemang. FC-gruppens chef Håkan Axelsson har
intervjuats under utredningen och han visar ett stort engagemang för verksamheten och en
vilja att tillsammans med Smålands Musik och Teater utveckla koncept, service och utbud för
att gemensamt möta nya och gamla besökare på bästa sätt.
Från verksamheten lyfts önskemål om att driva restaurangen i egen regi. Här ses möjligheter
att förbättra servicen i vid pauser och att erbjuda andra typer av evenemang.
FC-gruppen drivs som bolag och drivs därmed affärsmässigt. Offentliga verksamheter ska
inte otillbörligt konkurrera med privat näringsverksamhet.
Genom en nära samverkan bedöms möjligheterna till synergieffekter för båda verksamheterna
vara stora. Publikvärdar inom Smålands Musik och Teater kanske kan stötta restaurangen vid
pauser så att dryck kan serveras snabbare och köer undviks? Restaurangens möjlighet till
aktiviteter kopplade till utomhusmiljön, afterworks och evenemang med storskärmar kan
locka nya grupper till huset Spira och precis som en del fotbollsintresserade besökare lockas
till ett första besök till produktioner i Smålands Musik och Teaters regi. För att utröna
potentialen i samverkan bör denna utvecklas i syfte att stärka huset Spiras attraktivitet både
under dagtid och under kvällstid, vilket bedöms kunna gynna både restaurangen och
Smålands Musik och Teater.

4.7 Föreslå förtydligad styrmodell för kulturen i RJL utifrån
armlängdsprincipen
Under utredningsarbetet har armlängdsprincipen kommit upp på olika sätt, exempelvis när
medarbetare tecknat bilden av politiker som för samtal med fackliga representanter och andra
grupper inom SMOT utan att verksamhetsledningen varit involverad. Dessa medarbetare har
ibland fått uppfattningen att de fått uppdrag av politiken den vägen som de sedan driver mot
verksamhetsledningen. Arbetssättet har genererat många frågor och varit källa till oro och
rädsla, både från grupper som inte varit med och träffat de politiska företrädarna, från
skyddsombud och från chefsleden. Denna oro och rädsla är högst påtaglig inom Smålands
Musik och Teater.
Huruvida den politiska ledningen står bakom verksamhetsledningen och ger dem
förutsättningar att leda verksamheten eller ej är en viktig signal till både ledning och
medarbetare. Om verksamheten eller dess chefer upplever en otydlighet i mandat och
förtroende kan det leda till känslor av rädsla, vanmakt och oro både hos verksamhetsledning
och hos medarbetare. Chefer kan då ha svårt att ta nödvändiga beslut, företräda arbetsgivaren
och stå upp för den ekonomistyrning och den värdegrund de har i uppdrag att företräda.
Medarbetare å andra sidan kan uppleva otrygghet och en känsla av att inte veta vem de kan
lita på och vad som kommer att hända med verksamheten över tid. Det kan också leda till en
upplevelse att verksamheten är ett verktyg för olika politiska intressen.
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För att motverka detta är det av stor betydelse att uppdrag och frågor om förtroende avgörs i
de forum där de hör hemma så att verksamheten kan få ett tydligt uppdrag, känna stöd och
trygghet samt kan få det friutrymme de bör ha utifrån den svenska modellen för kulturpolitik.
Om det finns en önskan att avvika från den svenska modellen bör det föregås av en diskussion
och ett beslut kring detta som blir transparent och som verksamheten kan förhålla sig till.

4.8 Föreslå långsiktig inriktning för SMOT utifrån den regionala
utvecklingsstrategins attraktivitetsperspektiv
Professionell scenkonstinstitution – uppdrag att stödja kulturutveckling i länet

En skiljedimension är perspektivet att utveckla en högprofessionell scenkonstinstitution
kontra uppdraget att sprida kultur i länet och att stödja det fria kulturlivet. Uppdragen kan i
delar ses som motsatser, liksom kravet på egenfinansiering och uppdraget att erbjuda det fria
kulturlivet ett utrymme i kulturhuset Spira.
Att Kulturhuset Spira erbjuder högprofessionella och publikfriande produktioner är av
avgörande betydelse för länets attraktivitet och för att behålla och öka nattbefolkningen i
länet. Utifrån den regionala utvecklingsstrategin är tillgången till breda produktioner som
musikteater, konserter av olika slag och teater som många kan uppskatta helt avgörande för
att öka nattbefolkningen i länet.
Att professionell kultur som lockar breda skaror finns tillgänglig i hela länet är på samma sätt
viktigt för att hela länet ska kunna leva och utvecklas. Tillsammans med länets kommuner
behöver en dialog föras kring förutsättningarna för att erbjuda kultur i hela länet och det
behövs politiskt stöd för att fler kommuner ska vilja/ha förutsättningar för att teckna avtal
med Smålands Musik och Teater i syfte att fler produktioner ska kunna genomföras i fler
delar av länet.
Relationen mellan offentlig finansiering och publikintäkter

Egenfinansieringens nivå behöver diskuteras. Beroende på vägval får det konsekvenser för
verksamheten.
Krav på externa intäkter i förhållande till små föreningar/bands önskemål om tillgång till
Smålands Musik och Teater

När det gäller att erbjuda det fria kulturlivet utrymme i Kulturhuset Spira behövs en balans
mellan politiskt beslutade intäktskrav och förväntan på tillträde till huset för det fria
kulturlivet. Tillgång till huset för det fria kulturlivet behöver också ställas mot hur omfattande
kravet på Smålands Musik och Teaters egna produktioner är då dessa ofta behöver planeras
flera år i förväg. För att de fria kulturlivet ska kunna få god tillgång krävs att det finns
obokade lokaler. Förväntan och förutsättningarna behöver tydliggöras och när beslut fattats
behöver alla stå upp för de beslut som tagits och inte göra frågan till en slagpåse.
Det finns många vinster med samverkan mellan Smålands Musik och Teater och det fria
kulturlivet. Medarbetarna på Smålands Musik och Teater kan fungera som mentorer och
stödja produktioner på olika sätt. Olika former kan berika varandra och det, relativt andra,
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stora inslag av exempelvis amatörskådespelare i produktioner inom Smålands Musik och
Teater ger vinster både för det fria kulturlivet och för verksamheten på Spira.
Armlängdsprincipen för styrning av kultur

Armlängdsprincipen för styrning av kulturen bör, om samma princip ska gälla för kulturen i
Region Jönköpings läns regi som i övriga landet, införas och den politiska styrningen bör, i
enlighet med den svenska modellen, koncentreras till uppdragsbeskrivningar och budget.
Marknadsföring och spridning

Regelbundna undersökningar av invånarnas efterfrågan när det gäller ett attraktivt utbud när
det gäller kultur i sin breda bemärkelse bör genomföras i syfte att identifiera önskemål och
eftersträvansvärt utbud för att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin.
Ett gemensamt arbete med att sprida den positiva bilden av den höga kvalitet och de attraktiva
produktioner som Smålands Musik och Teater genomför vore önskvärt. Utifrån de
recensioner och den uppmärksamhet verksamheten fått av riksmedia de senaste åren borde en
stolthet över verksamheten kunna etableras och spridas i länet.
Verksamheten behöver också politiskt stöd för att kunna skriva avtal med samtliga kommuner
i länet gällande produktioner och närvaro av Smålands Musik och Teater där.
Fiberutbyggnaden kan vara en framgångsfaktor för att möjliggöra produktioner även i
kommuner där tillgången till scenrum är begränsat.
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2009. http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/naringslivsutveckling/
kulturellaochkreativanaringar/omprogrammet.4.48a604441429f3886202409.html
Regeringens proposition 1974:28.
Regeringens proposition 1996/97:3.
Regeringens proposition 2001/02:4. En politik för tillväxt och livskraft i hela landet.
Regeringens proposition 2009/10:3. Tid för kultur
Regeringens budgetproposition för 2015. Regeringens proposition 2014/15:1.
Regeringens vårändringsbudget för 2015. Regeringens proposition 2014/15:99.
SOU 1972:66. Ny kulturpolitik. Se exempelvis s. 172 ff. Kungl. Maj:ts proposition angående
den statliga kulturpolitiken.
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SOU 2009:16. Betänkande av Kulturutredningen. Tid för kultur.
SOU 2010:11, Spela samman
Se t ex SR:s Kulturnytt 2015-04-09 15 nya miljoner till kulturen i vår och 2015-04-15
Regionerna får tillbaka kulturpengar.
Se t ex Tillväxtanalys. Varför är vissa platser mer attraktiva för boende än andra? – en
forskningsöversikt om de faktorer som skapar boendeattraktivitet. PM 2014:13. Östersund:
Tillväxtanalys, 2014
Tillväxtanalys. Fakta och exempel kring lokal attraktivitet. Rapport 2014:14. Östersund:
Tillväxtanalys, 2014.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 87-101
Tid:

2019-06-19 kl.09.00-16.30

Plats:

Regionens hus, sal A

§100

Informationsärenden och aktuellt
Regionala utvecklingsdirektören slutredovisar
utredningsuppdraget om Smålands musik och teater RJL
2018/1151. Utredningens syfte är att utifrån verksamhetens
betydelse för länets attraktivitet säkerställa verksamhetens vidare
utveckling.
Frågor kring utredningen besvaras.
Anmälan av motionerna:
RJL 2019/654 Framtiden för Smålands Musik och Teater
RJL 2019/419 Sinfoniettans vara eller icke vara
RJL 2018/1374 Smålands musik och teaters uppdrag
Nämndens ledamöter ges möjlighet att komma med inspel. Efter
behandling i presidiet tas förslag till beslut fram.

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

Gun Lusth (M)

Per Eriksson (C)

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 88-100
Tid:

2019-06-10 kl:13.00-14.50

Plats:

Regionens hus, sal B

§96

Motion - Sinfoniettans vara eller inte vara
Diarienummer: RJL 2019/419
Beslut
Presidiet föreslår
 Att information i ärendet lämnas vid nämndsammanträdet
och att nämnden ges möjlighet att komma med inspel,
därefter tar presidiet fram förslag till beslut.
Sammanfattning
Malin Olsson, Moderaterna har inkommit med en motion
Sinfoniettans vara eller icke vara där hon föreslår:
 Att statistik för utvecklingen av sålda biljetter för
Sinfoniettans produktioner under 2016-2018 redovisas
 Att för de fall att statistiken visar en nedgående trend
undersöka om en arbetsbristsituation har uppkommit eller
befaras uppkomma
 Att undersöka om vi genom en samverkan med våra
grannregioner kan täcka länets och medborgarnas behov
av musikproduktion
 Att kostnaderna under 2016-2018 för att ha medarbetarna i
Sinfoniettan anställda redovisas, liksom arbetstidsuttag för
musikerna under samma period
 Att undersöka hur verkningsgraden per årsarbetare för
Sinfoniettan kan öka
 Att utreda för förutsättningarna för avknoppning av John
Bauer Brass till en fri extern grupp
Beslutsunderlag
 Motionsunderlag daterad 2019-05-23
 Motion, Sinfoniettans vara eller icke vara, daterad 201902-05
Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 88-100
Tid:

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

2019-06-10 kl:13.00-14.50
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Förvaltningsnamn
Kristina Nordh

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Motionsunderlag – Sinfoniettans vara eller
icke vara
Inledning
Med anledning av motion från Malin Olsson, Nya Moderaterna lämnas
information i ärendet till Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.
Efter behandling i presidiet för Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet skrivs förslag till beslut.

Information i ärendet
Malin Olsson, Nya Moderaterna föreslår i motionen Sinfoniettans vara eller icke
vara att:


Att statistik för utvecklingen av sålda biljetter för Sinfoniettans
produktioner under 2016-2018 redovisas



Att för de fall att statistiken visar en nedgående trend undersöka om en
arbetsbristsituation har uppkommit eller befaras uppkomma



Att undersöka om vi genom en samverkan med våra grannregioner kan
täcka länets och medborgarnas behov av musikproduktion



Att kostnaderna under 2016-2018 för att ha medarbetarna i Sinfoniettan
anställda redovisas, liksom arbetstidsuttag för musikerna under samma
period



Att undersöka hur verkningsgraden per årsarbetare för Sinfoniettan kan
öka



Att utreda för förutsättningarna för avknoppning av John Bauer Brass till
en fri extern grupp

Det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet i Jönköpings län planeras och
genomförs i enlighet med den regionala utvecklingsstrategin (RUS) till 2025, på
uppdrag av regeringen. De kulturpolitiska målen och prioriteringarna förhåller sig
därför till den regionala utvecklingsstrategin. Region Jönköpings län utövar sitt
regionala kulturansvar genom bland annat kulturinstitutionen Smålands Musik
och Teater (SMOT). SMOT:s uppdrag grundar sig, i sin tur, på de regionala och
nationella styrdokumenten och målen. Som en del av Region Jönköpings län styrs
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och påverkas SMOT av de regionala styrdokument som finns, exempelvis Budget
med verksamhetsplan 2019, flerårsplan 2020-2021.
I Region Jönköpings län ansvarar nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet (ANA) för det kulturpolitiska området samt andra områden som har
betydelse för en hållbar och långsiktig regional utveckling. Kulturpolitiken ska
värna om kulturens egenvärde och det konstnärliga uttryckets frihet. Konst och
kultur ska utvecklas för sin egen skull och inte vara ett verktyg för att uppnå andra
mål. Kulturens roll, som är beskrivet i den regionala kulturplanen 2018-2020, är
en viktig del av samhällsutvecklingen. Principen om armlängds avstånd är
grundläggande för kulturpolitiskt arbete och innebär kortfattat att den politiska
nivån fattar beslut om övergripande mål, uppdrag och ekonomiska ramar.
Kulturpolitiken gör inte konstnärliga bedömningar eller fattar beslut om
konstnärligt innehåll. Politiken skapar förutsättningar men styr eller begränsar inte
det konstnärliga uttrycket. Därmed är det upp till verksamhetschefen tillsammans
med de konstnärliga cheferna att besluta om vad som skall produceras och erbjuda
ett varierat utbud inför varje säsong.
Kultursamverkansmodellen
Sedan 2012, ingår Region Jönköpings län i kultursamverkansmodellen, som har
till syfte att stärka samspelet mellan den statliga, regionala och kommunala
kulturpolitiken och styrs av lagen (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag
till regional kulturverksamhet. Genom den framarbetade regionala kulturplanen,
ansvarar Region Jönköpings län för fördelningen av statliga medel till de
regionala kulturverksamheterna, där SMOT bland andra ingår.
Regionsamverkan Sydsverige
Region Jönköpings län ingår i Regionsamverkan Sydsverige där de har antagit
positionspapperet; Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige. De sex
sydligaste regionerna har gemensamt beslutat om tre kulturpolitiska prioriteringar
för att skapa en hållbar utveckling i Sydsverige till förmån för hela landet.
Regionsamverkan Sydsverige arbetar för långsiktigt hållbar utveckling för
sydsverige genom strategiskt kunskapsutbyte och främjande av interregionala och
interkommunala samarbeten. De bland annat utvecklar, driver och initierar
samarbeten mellan regionerna, dess kommuner och kulturaktörer för exempelvis
produktioner, utställningar och turnéer för att på så vis erbjuda ett utbud med
större variation för alla.

Verksamhetsbeskrivning - Smålands Musik och
Teater
SMOT är sedan november 2011 etablerade i Kulturhuset Spira. Verksamheten
verkar för ett bra liv i en attraktiv region genom att i första hand med egna
ensembler producera professionell scenkonst. Varje säsong presenterar Smålands
Musik och Teater ett varierat utbud av musikaler, musik, teater och dans för barn,
ungdomar och vuxna, i och utanför Jönköpings län. För att nå en bred variation i
utbudet kompletteras de egna produktionerna med gästspel och uthyrning av

TJÄNSTESKRIVELSE

3(5)

RJL 2019/419

scener till externa arrangörer. En del av verksamheten sker utanför Kulturhuset
Spiras väggar genom turnéverksamhet och en mängd olika samarbeten lokalt och
nationellt. Smålands Musik och Teater bedriver även konferensverksamhet där
kulturinslag om möjligt inkluderas. Den årliga uppföljningsprocessen av deras
verksamhet sker på följande vis:







Årlig uppföljning. I SMOT:s verksamhetsberättelse för föregående år
ingår en kortfattad redovisning av föregående års viktigaste aktiviteter och
resultat utifrån uppdragsbeskrivningen.
Årlig dialog. Region Jönköpings län för årligen dialog kring det
långsiktiga uppdraget utifrån det underlag som verksamheten lämnat in.
Region Jönköpings län representeras av ansvariga politiker och tjänstemän
och verksamheten representeras av ordförande/verksamhetschef samt
övrig personal som verksamhetschefen bedömer som viktiga för samtalet.
Planrapport. Under det sista året i planperioden ska verksamheten
rapportera hur det långsiktiga uppdraget för planperioden har uppfyllts.
Region Jönköpings län har rätt att besluta om särskild utvärdering av delar
eller hela verksamheten som uppdraget berör. Verksamheten ska i så fall
bidra med att ta fram relevanta uppgifter.
ANA beslutar om hyresnivåer av SMOT:s lokaler för uthyrning årligen i
samband med budgetberedningen.

Prissättningen för uthyrning av lokaler/konferenser utgår från en indexuppräkning
av fullprissättningen från öppningen av Kulturhuset Spira 2011, se budgetbeslut
LJ 2014/88. Det finns möjlighet till flexibel prissättning utifrån rådande
förhållanden så att en hög nyttjandegrad av lokalerna uppnås, för att möjliggöra
tillgänglighet för lokala och regionala organisationer.

SMOT:s uppdrag 2018-2020
Smålands Musik och Teater ska långsiktigt planera och agera enligt de nationella
och regionala kulturpolitiska målen, kulturplanens prioriteringar samt regionens
utvecklingsstrategi. Det regionala uppdraget ska samspela med verksamhetens
egen verksamhetsplan. Verksamhetsspecifika uppdrag utgår från de
viljeinriktningar som anges i regional kulturplan 2018-2020 för aktuellt
verksamhetsområde.

Region Jönköpings läns arbetsmiljöpolicy
Region Jönköpings län har sedan tidigare en arbetsmiljöpolicy, som är fastställd
av Regiondirektör. Det finns också dokument med fördelning av
arbetsmiljöansvar och ett omfattande systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs i
verksamhetens olika delar. Vidare finns en dokumenterad
skyddsombudsorganisation och samarbetet med de fackliga organisationerna är
betydelsefullt.
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Arbetsmiljösamverkan - Arbetsmiljökommittén
I samband med att ett samverkansavtal togs fram för Symf, TF och Ledarna valde
arbetsgivaren att bryta ur arbetsmiljöarbetet från ordinarie samverkansmöten och
inrätta en arbetsmiljökommitté för att kunna ha större fokus på
arbetsmiljöfrågorna. Denna har varit igång sedan september 2018.





Detta är ett partssammansatt samrådsorgan som verkar som
Skyddskommitté i enlighet med Arbetsmiljölagen 6 kap 8§.
I arbetsmiljökommittén företräds arbetstagarna av respektive facklig
organisations skyddsombud.
Gruppen i Arbetsmiljökommittén träffas minst 4 gånger/år. Mötena leds av
Fastighets- och säkerhetschef och HR-partner samt protokollförs.
Arbetsmiljökommittén ska delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet, följa
utvecklingen i skyddsfrågor och behandla frågor om bland annat,
handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet, planering eller förändring av
lokaler, arbetsmetoder och organisation, användning av farliga ämnen och
arbetsmiljöutbildning.

Systematiskt arbetsmiljöarbete
SMOT följer Region Jönköpings läns process vad gäller systematiskt
arbetsmiljöarbete.
SMOT arbetar aktivt med bland annat följande områden:
 Aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och främja mångfald,
jämställdhet och likabehandling.
 Arbetsmiljö
 Avgångssamtal – när en medarbetare slutar
 Friskvård och företagshälsovård
 Hot och våld
 Introduktion av nyanställda
 Medarbetarsamtal
 Medarbetarskap och säkerhet – medarbetarundersökning
 Skyddsombud och skyddsområde
Medarbetarenkäten 2016
Efter 2016 års resultat genomfördes under våren ett arbete med att sätta fokus på
de områden som kan förbättras. Detta gjordes med en grupp medarbetare från
varje avdelning samt en grupp chefer som redogöra för hur det är idag, hur man
vill att det ska vara samt hur man kommer dit. Resultatet presenterades för
ledningsgruppen på SMOT. Beslut fattades om ett antal utvecklingsprojekt som
man ska arbeta vidare med. Detta är nu ett pågående arbete och man redovisar vid
varje ledningsinformation hur projekten fortlöper.
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Följande statistik är utdraget ur bland annat verksamhetsberättelser för 2017 samt
2018:
SMOT
FASTA KOSTNADER
Musiker
Sinfoniettans konsertserier
Totalt

2016
17,3 mnkr

2017
18,6 mnkr

2016
6 717

2017
6 371

2018
18,9 mnkr
2018
7028

Statistiksiffror för Sinfoniettans konsertserier i och utanför Spira där hela
orkestern medverkar.
SMOT
Totalt
Spira
Länet

2016
Föreställningar
och aktiviteter
363
966

Publik
70 490
35016

2017
2018
Föreställningar
Föreställningar
Publik
Publik
och aktiviteter
och aktiviteter
420
75 335
430
71 423
201
25412
151
26895

Under 2017 levde Smålands Musik & Teater upp till merparten av de politiskt
beslutade målen kring publik, räckvidd och innehåll. Publikmålet i Kulturhuset
Spira nåddes med god marginal och den totala publiksiffran var högre jämfört
med 2016, vilket framförallt beror på att musikalen Les Misérables lockade
många besökare. Ökningen på konserterna kan delvis härledas till att hälften av de
återkommande musikalbesökarna gjorde sina besök på våra konserter. Detsamma
gällde för 2018. 2018 var första året då barn- kulturpengen bidrog till möjligheten
för cirka 8 000 barn och ungdomar att få komma till Spira och uppleva kultur,
utan biljettkostnad för skolorna.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
T.f Regiondirektör

Kristina Athlei
Regional Utvecklingsdirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 50-72
Tid:

2019-04-11 kl.09.00-12.30

Plats:

Regionens hus sal B

§60

Motion - Sinfoniettans vara eller inte vara
Diarienummer: RJL 2019/419
Beslut
Presidiet
 Ge regionledningskontoret i uppdrag att till presidiet ta
fram ett samordnat gemensamt faktaunderlag över
motionerna:
RJL 2018/1374 Motion - Smålands musik och teaters
uppdrag
RJL 2019/419 Motion - Sinfoniettans vara eller inte vara
RJL 2019/654 Motion - Framtiden för Smålands musik
och teater
Efter behandling i presidiet skrivs förslag till beslut.
Sammanfattning
Malin Olsson (M) har inkommit med en motion, Sinfoniettans
vara eller inte vara, där hon föreslår:
 Att statistik för utvecklingen över sålda biljetter för
Sinfoniettans produktioner under 2016-2018 redovisas.
 Att för det fall att statistiken visar en nedgående trend
undersöka om en arbetsbristsituation har uppkommit eller
befaras uppkomma.
 Att undersöka om vi genom en samverkan med våra
grannregioner kan täcka länets och medborgarnas behov
av musikproduktion.
 Att kostnaderna under 2016-2018 för att ha medarbetarna i
Sinfoniettan anställda redovisas, liksom arbetstidsuttag för
musikerna under samma period.
 Att undersöka hur verkningsgraden per årsarbetare för
Sinfoniettan kan öka.
 Att utreda förutsättningarna för avknoppning av John
Bauer Brass till en fri extern grupp.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 50-72
Tid:

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

2019-04-11 kl.09.00-12.30

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§218-240
Tid:

2019-12-17, kl 11:00-15:45

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 231

Motion - Inför organiserad PSA testning
Diarienummer: RJL 2019/479
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen, med motiveringen att Region Jönköpings
län i samverkan med Sydöstra sjukvårdsregionen är på
gång med organiserad testning. Det exakta upplägget är
inte klart, men det framgår i arbetet som görs att inte alla
män ska erbjudas organiserad testning.
Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Moderaterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Håkan Karlsson Nyborg, Anders Gustafsson, Ingvar Lärkfeldt,
Olle Moln Teike, Samuel Godrén och Ulf Svensson,
Sverigedemokraterna föreslår i motionen Inför organiserad PSA
testning att:
 Regionen inför organiserad PSA testning där alla män i
länet över 50 år får information om för- och nackdelar
samt var det vart man vänder dig för att göra ett test.
Nämnden för folkhälsa och sjukvård har behandlat motionen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag nämnden 2019-11-19
 Motionssvar daterat 2019-11-08
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
 Motionsunderlag daterat 2019-10-21
 Protokollsutdrag nämnden 2019-10-15
 Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02
 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium
2019-06-03
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-04-09
 Motion - Inför organiserad PSA testning

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§218-240
Tid:

2019-12-17, kl 11:00-15:45
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Håkan Nyborg yrkar för Sverigedemokraterna bifall till motionen.
Tomas Bäuml yrkar för Moderaterna bifall till motionen och vill
till protokollet göra följende anteckning:
Moderaterna stödjer pågående arbete med planering för
införande av organiserad PSA-test 2021. Exakta utformningen är
inte beslutad än men inriktningen är att ett urval av män får
information om för- och nackdelar och erbjuds ta ett PSA-prov
för att därefter bli kallad utifrån bedömt behov.
Rachel De Basso yrkar bifall till nämndens förslag.
Föreslår även att ordet screening byts till testning.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och
finner att styrelsen beslutar i enlighet med nämndens förslag,
med den justering som föreslås avseende byte av ordet screening
till testning.
Ordföranden bifaller att Moderaterna till protokollet får göra en
anteckning.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Maria Frisk (KD)
Ordförande
Rätt
Or utdraget,
Intygar
Lena Strand

Pontus Lundgren (BA) Samuel Godrén (SD)

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 174199
Tid:

2019-11-19 kl. 13:00-16:35

Plats:

Regionens hus, sal A

§191

Motion - Inför organiserad PSA testning
Diarienummer: RJL 2019/479
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen, med motiveringen att Region Jönköpings
län i samverkan med Sydöstra sjukvårdsregionen är på
gång med organiserad screening. Det exakta upplägget är
inte klart, men det framgår i arbetet som görs att inte alla
män ska erbjudas organiserad screening.
Sammanfattning
Håkan Karlsson Nyborg, Anders Gustafsson, Ingvar Lärkfeldt,
Olle Moln Teike, Samuel Godrén och Ulf Svensson,
Sverigedemokraterna föreslår i motionen Inför organiserad PSA
testning att:
 Regionen inför organiserad PSA testning där alla män i
länet över 50 år får information om för- och nackdelar
samt var det vart man vänder dig för att göra ett test.
Nämnden har fått information och presidiet har behandlat
motionen. Presidiet föreslår nämnden avslå motionen.
Beslutsunderlag
 Motionssvar daterat 2019-11-08
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
 Motionsunderlag daterat 2019-10-21
 Protokollsutdrag nämnden 2019-10-15
 Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02
 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium
2019-06-03
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-04-09
 Motion - Inför organiserad PSA testning
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Martin Nedergaard-Hansen (BA) yrkar för Koalition för Region

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 174199
Tid:

2019-11-19 kl. 13:00-16:35
Jönköpings län att följande tillägg görs i beslutssatsen:
med motiveringen att Region Jönköpings län i samverkan med
Sydöstra sjukvårdsregionen är på gång med organiserad
screening. Det exakta upplägget är inte klart, men det framgår i
arbetet som görs att inte alla män ska erbjudas organiserad
screening.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

Erik Wågman (S)

Lisbeth Andersson (M)

MOTIONSSVAR
2019-11-08
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Regionfullmäktige

Motionssvar - Inför organiserad PSA
testning
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen.

Sammanfattning
Håkan Karlsson Nyborg, Anders Gustafsson, Ingvar Lärkfeldt, Olle Moln Teike,
Samuel Godrén och Ulf Svensson, Sverigedemokraterna föreslår i motionen Inför
organiserad PSA testning att:
 Regionen inför organiserad PSA testning där alla män i länet över 50 år får
information om för- och nackdelar samt var det vart man vänder dig för att
göra ett test.
Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen. Presidiet
föreslår nämnden avslå motionen.

Information i ärendet
I motionen beskrivs att genom att införa organiserad PSA testning i länet ska alla
män får tydlig information om PSA provets för- och nackdelar och erbjuda att
göra det. Det blir då en jämlik vård om alla får samma information.
Under 2019 genomförs en gemensam förstudie i Sydöstra sjukvårdsregionen med
syfte att tillsammans arbeta fram förslag på arbetssätt och organisation för att
bättre organisera PSA–testning för att på sikt minska dödligheten i prostatcancer
samt minska överdiagnostik och överbehandling.
Kostnad beräknas bli runt 10 miljoner kronor. En bedömning av kostnaderna
innefattar flera områden, där hörsamheten till kallelsen för screening påverkar
kostnaden direkt och en organisation för att hantera kallelser och uppföljning är av
mer permanent natur. Till detta kommer kostnader för fler behandlingar med
läkemedel som är kostsamma (Xtandi, Zytiga, Xofigo).

Beslutsunderlag




Motionssvar daterat 2019-11-08
Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
Motionsunderlag daterat 2019-10-21
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Protokollsutdrag nämnden 2019-10-15
Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02
Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12
Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium
2019-06-03
Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-04-09
Motion - Inför organiserad PSA testning

Beslut skickas till
Regionstyrelsen
REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson
Hälso- och sjukvårdsstrateg

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 118-134
Tid:

2019-11-08 kl. 08:30-11:40

Plats:

Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum samt
sal C

§127

Motion - Inför organiserad PSA testning
Diarienummer: RJL 2019/479
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Avslå motionen.
Sammanfattning
Håkan Karlsson Nyborg, Anders Gustafsson, Ingvar Lärkfeldt,
Olle Moln Teike, Samuel Godrén och Ulf Svensson,
Sverigedemokraterna föreslår i motionen Inför organiserad PSA
testning att:
 Regionen inför organiserad PSA testning där alla män i
länet över 50 år får information om för- och nackdelar
samt var det vart man vänder dig för att göra ett test.
Beslutsunderlag
 Motionsunderlag daterat 2019-10-21
 Protokollsutdrag nämnden 2019-10-15
 Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02
 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium
2019-06-03
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-04-09
 Motion - Inför organiserad PSA testning
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet föreslår att motionen avslås.
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 118-134
Tid:

2019-11-08 kl. 08:30-11:40

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

MOTIONSUNDERLAG
2019-10-21
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Förvaltningsnamn
Avsändare
Presidium Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motionsunderlag – Inför organiserad PSA
testning
Inledning
Med anledning av motion från Håkan Karlsson Nyborg, Anders Gustafsson,
Ingvar Lärkfeldt, Olle Moln Teike, Samuel Godrén och Ulf Svensson,
Sverigedemokraterna lämnas information i ärendet till Nämnd för folkhälsa och
sjukvård. Efter behandling i presidiet för nämnd för folkhälsa och sjukvård skrivs
förslag till beslut.

Information i ärendet
Håkan Karlsson Nyborg, Anders Gustafsson, Ingvar Lärkfeldt, Olle Moln Teike,
Samuel Godrén och Ulf Svensson, Sverigedemokraterna föreslår i motionen Inför
organiserad PSA testning att:


Regionen inför organiserad PSA testning där alla män i länet över 50 år får
information om för- och nackdelar samt var det vart man vänder dig för att
göra ett test.

I motionen beskrivs att genom att införa organiserad PSA testning i länet ska alla
män får tydlig information om PSA provets för- och nackdelar och erbjuda att
göra det. Det blir då en jämlik vård om alla får samma information.
Under 2019 genomförs en gemensam förstudie i Sydöstra sjukvårdsregionen med
syfte att tillsammans arbeta fram förslag på arbetssätt och organisation för att
bättre organisera PSA–testning för att på sikt minska dödligheten i prostatcancer
samt minska överdiagnostik och överbehandling.
Kostnad beräknas bli runt 10 miljoner kronor. En bedömning av kostnaderna
innefattar flera områden, där hörsamheten till kallelsen för screening påverkar
kostnaden direkt och en organisation för att hantera kallelser och uppföljning är av
mer permanent natur. Till detta kommer kostnader för fler behandlingar med
läkemedel som är kostsamma (Xtandi, Zytiga, Xofigo).
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REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson
Hälso- och sjukvårdsstrateg

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 145173
Tid:

2019-10-15 kl. 13:00-16:00

Plats:

Regionens hus, sal A

§158

Motion - Inför organiserad PSA testning
Diarienummer: RJL 2019/479
Information om pågående arbete inom Sydöstra
sjukvårdsregionen kring PSA testning ges av hälso- och
sjukvårdsdirektören.
Nämnden ger medskick inför den fortsatta beredningen av
ärendet. Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett
faktaunderlag till presidiet.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

Jimmy Ekström (L)

Elisabeth Töre (V)

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 99-117
Tid:

2019-10-02 kl. 08:30-10:25

Plats:

Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§102

Informationsärenden till nämnden


Månadsrapport samt delårsrapport per augusti
Chefscontroller informerar om att månadsrapporten för
september beräknas vara klar att presentera på
nämndsammanträdet.



Uppföljning av åtgärder intern kontroll 2018.
Chefscontroller presenterar upplägg för
informationsärendet inför nämndsammanträdet.



Motion - Omskärelse av minderåriga pojkar måste
upphöra - Stopp! Min kropp!
Diarienummer: RJL 2019/434



Motion - Inför organiserad PSA testning
Diarienummer: RJL 2019/479

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 99-117
Tid:

2019-10-02 kl. 08:30-10:25

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 74-83
Tid:

2019-06-12 kl. 08:30-10:40

Plats:

Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§76

Informationsärenden


Hälso- och sjukvårdsstrategen informerar om
- Sommarplaneringen på länets sjukhus
- Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019, Öppna Jämförelser.



Presidiet diskuterar arbetet med att ta fram mätetal för
nämnden inför år 2020 och kommer överens om följande
process.
- En sammanställning av samtliga mätetal som följs av
nämnden tas fram
- Information ges på kommande nämndsammanträde
- Partigrupperna ges möjlighet att senast den 2 september
inkomma med förslag på mätetal
- Presidiet behandlar inkomna förslag på sammanträdet
den 3 september
- Diskussion på nämndsammanträdet den 17 september
- Beslutsunderlag klart till presidiesammanträdet den
2 oktober
- Beslut om mätetal för år 2020 på nämndsammanträdet
den 15 oktober.



Motion - Omskärelse av minderåriga pojkar måste
upphöra - Stopp! Min kropp!
Diarienummer: RJL 2019/434
Information ges på nämndsammanträdet i oktober.



Motion - Inför organiserad PSA testning
Diarienummer: RJL 2019/479
Information ges på nämndsammanträdet i oktober.



Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter
Diarienummer: RJL 2019/588
Information ges på nämndsammanträdet i oktober.



Inkommen skrivelse angående personliga ombud
(RJL 2019/1438). Regionledningskontoret får i uppdrag
att ta fram ett svar på skrivelsen.

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 74-83
Tid:

2019-06-12 kl. 08:30-10:40

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktiges presidium §§ 17- § 23
Tid:

2019-06-03, kl 13.00-13.40

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 23

Fördelning av inkomna motioner








Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar – RJL
2019/1106 – fördelas till nämnd för folkhälsa och sjukvård
Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa – RJL
2019/1431 – fördelas till nämnd för folkhälsa och sjukvård
Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter – RJL
2019/588 – fördelas till nämnd för folkhälsa och sjukvård
Motion - Inför organiserad PSA testning – RJL 2019/479
Motion - Omskärelse av minderåriga pojkar måste upphöra Stopp! Min kropp! – RJL 2019/434 – fördelas till nämnd för
folkhälsa och sjukvård
Motionsunderlag - Sinfoniettans vara eller inte vara – RJL
2019/419 – fördelas till nämnd för arbetsmarknad, näringsliv
och attraktivitet
Motionsunderlag - Framtiden för Smålands Musik och Teater
– RJL 2019/654 – fördelas till nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet

Beslut skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Vid protokollet
Lena Strand
Justeras
Desiré Törnqvist

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§ 24-47
Tid:

2019-04-09 kl. 09.00-17.30

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§44

Fördelning av inkomna motioner
Följande motioner remitteras till regionstyrelsen för
handläggning/åtgärd:
 RJL 2019/419 Motion - Sinfoniettans vara eller inte vara
 RJL 2019/434 Motion - Omskärelse av minderåriga pojkar
måste upphöra - Stopp! Min kropp!
 RJL 2019/479 Motion - Inför organiserad PSA testning
 RJL 2019/654 Motion - Framtiden för Smålands musik
och teater
 RJL 2019/588 Motion - Avgiftsbefrielse för
tvångsvårdade patienter

Vid protokollet
Linda Byman
Justeras
Desiré Törnqvist (S)
Ordförande §§ 24-35, 40-47

Anders Gustafsson (M)
Ordförande §§ 36-39

Leif Anderson (C)

Olle Moln Teike (SD)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§218-240
Tid:

2019-12-17, kl 11:00-15:45

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 232

Motion - Region Jönköpings län behöver ett
Traumacenter
Diarienummer: RJL 2019/998
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att
 Avslå motionen.
Reservationer
Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Region
Jönköpings län behöver ett Traumacenter att:
 Region Jönköpings län påbörjar ett arbete för att anlägga
ett Traumacenter i Region Jönköpings län, förslagsvis
kopplat till länssjukhuset Ryhov.
Nämnden för folkhälsa och sjukvård har behandlat motionen..
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag nämnden 2019-11-19
 Motionssvar daterat 2019-11-08
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
 Motionsunderlag daterat 2019-10-21
 Protokollsutdrag nämnden 2019-09-17
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium
2019-04-09
 Motion - Region Jönköpings län behöver ett Traumacenter
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Mikael Ekvall (V) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att
styrelsen beslutar i enlighet med nämndens förslag om att avslå
motionen.

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§218-240
Tid:

2019-12-17, kl 11:00-15:45

Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras

Maria Frisk (KD)
Ordförande
Or
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Pontus Lundgren (BA) Samuel Godrén (SD)

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 174199
Tid:

2019-11-19 kl. 13:00-16:35

Plats:

Regionens hus, sal A

§192

Motion - Region Jönköpings län behöver ett
Traumacenter
Diarienummer: RJL 2019/998
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen.
Reservationer
Elisabeth Töre (V) reserverar sig till förmån för motionen.
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Region
Jönköpings län behöver ett Traumacenter att:
 Region Jönköpings län påbörjar ett arbete för att anlägga
ett Traumacenter i Region Jönköpings län, förslagsvis
kopplat till länssjukhuset Ryhov.
Nämnden har fått information och presidiet har behandlat
motionen. Presidiet föreslår nämnden avslå motionen.
Beslutsunderlag
 Motionssvar daterat 2019-11-08
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
 Motionsunderlag daterat 2019-10-21
 Protokollsutdrag nämnden 2019-09-17
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium
2019-04-09
 Motion - Region Jönköpings län behöver ett Traumacenter
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Elisabeth Töre (V) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 174199
Tid:

2019-11-19 kl. 13:00-16:35
nämnden beslutar i enlighet med presidiets förslag om att avslå
motionen.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

Erik Wågman (S)

Lisbeth Andersson (M)
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Regionfullmäktige

Motionssvar - Region Jönköpings län
behöver ett Traumacenter
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen.

Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Region Jönköpings län behöver
ett Traumacenter att:
 Region Jönköpings län påbörjar ett arbete för att anlägga ett Traumacenter
i Region Jönköpings län, förslagsvis kopplat till länssjukhuset Ryhov.
Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen. Presidiet
föreslår nämnden avslå motionen.

Information i ärendet
I motionen beskrivs ett behov av ett Traumacenter i Region Jönköpings län där
kompetens och kunskap kan samlas för att bättre ge stöd åt de människor som bär
med sig svåra fysiska och psykiska men eller skador från traumatiska händelser.
Motionen beskriver två olika typer av behov/insatser:
• Somatiska akuta traumaomhändertagandet
• Psykologiskt omhändertagande i samband med allvarlig händelse.
Ett traumacenter omfattar:
• Anestesi- och intensivvård
• Akut- och traumakirurgisektionen vid Gastrocentrum
• Extracorporeal membranoxygenering
• Gynekologi
• Barnkirurgi
• Pediatric Emergency
• Transportservice
• Psykiatrisk traumavårdskedja - Akuta psykiatriska konsulter och
bedömningar inklusive telefonkonsultationer kan ske dygnet runt där
kompetens kring trauma och PTSD finns med disputerade läkare
• Rekonstruktiv ortopedisk kirurgi
• Akut neurologi
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•

Neurokirurgi

En förstudie genomfördes 2017 i Sydöstra sjukvårdsregionen som föreslår
inrättande av ett traumasystem för hela SÖSR, där traumacentrum kommer vara
Universitetssjukhuset i Linköping (US). Traumacentrum ska vara fristående från
kliniktillhörighet.
Regionsjukvårdsledningen för Sydöstra sjukvårdsregionen (RSL) gav 2018-02-27
ett uppdrag att ta fram ett Traumasystem för Sydöstra sjukvårdsregionen.
Projekttid 2018-01-01--2019-12-31. Projektledaren rapporterar till
beställaren/RSL.
Projektmålen är ett nytt gemensamt traumasystem för SÖSR
• Regional arbetsgrupp trauma under RMPO akutsjukvård implementerad
gällande roller, funktion och uppdrag.
• Uppdragsbeskrivning med tydliga roller och mandat för samtliga
traumagrupper/kommittéer inom SÖSR
• Fastställd intern kommunikationsplan för traumasystemet
• Kartlagd traumavårdkedja (från prehospital vård till och med
rehabilitering) inom varje region
• Utbildningskrav för pre/intrahospital traumateam och nyckelfunktioner är
fastställt
• Framtagna och överenskomna kvalitetsindikatorer för traumavårdflödet
• Fastställds och gemensamma rutiner för traumavården.
Det psykologiska omhändertagandet i samband med allvarlig händelse
I Region Jönköpings län gjordes 2013 en översiktlig genomgång av länets resurser
för traumabehandling/behandling av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). I
Region Jönköpings län finns tillgång till både grundläggande traumabehandling
och den speciella behandlingsformen Eye Movement Desensitization and
Reprocessing (EMDR). All traumabehandling hör inte med automatik till
specialistpsykiatrins ansvarsområde. Det finns ett dokument som klargör
ansvarsområdet för primärvårdspsykiatri respektive specialistpsykiatri.
PTSD är en vanlig problematik som ofta är komorbid med flera andra störningar
och därför finns stora fördelar (och ibland till och med är nödvändigt) att
behandling ges inom den specialiserade allmänpsykiatriska öppenvården.
En lägesrapport från psykiatrin genomfördes i början av 2019 i samband med en
enkät från Uppsala universitet om kapacitet/behandling av traumarelaterad
psykisk ohälsa. Resultatet visade att Region Jönköpings län bedöms kunna
tillgodose behovet ganska bra.
På de psykiatriska klinikerna finns en utsedd ansvarig för samordning av krisstöd
vid allvarliga händelser. Dessutom är flera av klinikernas medarbetare engagerade
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i krisstödsgrupper. Vidareutbildning sker återkommande i krisstödsarbete och
psykologisk första hjälpen.
Inom den psykiatriska vården finns flera specialister i traumarelaterad psykisk
ohälsa. Även inom primärvården finns särskilt utbildade behandlare i
traumarelaterad psykisk ohälsa (t ex psykologer, psykoterapeuter). Uppdraget till
vårdcentralerna finns beskrivet i regelboken för Vårdval.
Psykoterapi är förstahandsval vid behandling av posttraumatiskt stressyndrom
(PTSD). Förutom grundläggande traumabehandling har Region Jönköpings län
även tillgång till traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT) som
tillsammans med EMDR är de evidensbaserade metoder som finns idag.
Region Jönköpings län har omkring 10 behandlare (psykologer och
psykoterapeuter) som är utbildade i TF-KBT och EMDR.

Beslutsunderlag









Motionssvar daterat 2019-11-08
Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
Motionsunderlag daterat 2019-10-21
Protokollsutdrag nämnden 2019-09-17
Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12
Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium
2019-04-09
Motion - Region Jönköpings län behöver ett Traumacenter

Beslut skickas till
Regionstyrelsen
REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson
Hälso- och sjukvårdsstrateg

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 118-134
Tid:

2019-11-08 kl. 08:30-11:40

Plats:

Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum samt
sal C

§128

Motion - Region Jönköpings län behöver ett
Traumacenter
Diarienummer: RJL 2019/998
Beslut
Presidiet
1. Kompletterar underlaget avseende vad som ingår i ett
traumacenter med; barnkirurgi, neurokirurgi och
gynekologi.
2. Föreslår nämnden avslå motionen.
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Region
Jönköpings län behöver ett Traumacenter att:
 Region Jönköpings län påbörjar ett arbete för att anlägga
ett Traumacenter i Region Jönköpings län, förslagsvis
kopplat till länssjukhuset Ryhov.
Beslutsunderlag
 Motionsunderlag daterat 2019-10-21
 Protokollsutdrag nämnden 2019-09-17
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium
2019-04-09
 Motion - Region Jönköpings län behöver ett Traumacenter
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet kompletterar underlaget avseende vad som ingår i ett
traumacenter med; barnkirurgi, neurokirurgi och gynekologi.
Presidiet föreslår att motionen avslås.
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 118-134
Tid:

2019-11-08 kl. 08:30-11:40

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

MOTIONSUNDERLAG
2019-10-21

1(3)

RJL 2019/998

Förvaltningsnamn
Avsändare
Presidium Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motionsunderlag – Region Jönköpings län
behöver ett Traumacenter
Inledning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall, Vänsterpartiet lämnas information i
ärendet till Nämnd för folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i presidiet för
nämnd för folkhälsa och sjukvård skrivs förslag till beslut.

Information i ärendet
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Region Jönköpings län behöver
ett Traumacenter att:


Region Jönköpings län påbörjar ett arbete för att anlägga ett Traumacenter
i Region Jönköpings län, förslagsvis kopplat till länssjukhuset Ryhov.

I motionen beskrivs ett behov av ett Traumacenter i Region Jönköpings län där
kompetens och kunskap kan samlas för att bättre ge stöd åt de människor som bär
med sig svåra fysiska och psykiska men eller skador från traumatiska händelser.
Motionen beskriver två olika typer av behov/insatser:
• Somatiska akuta traumaomhändertagandet
• Psykologiskt omhändertagande i samband med allvarlig händelse.
Ett traumacenter omfattar:
• Anestesi- och intensivvård
• Akut- och traumakirurgisektionen vid Gastrocentrum
• Extracorporeal membranoxygenering
• Pediatric Emergency
• Transportservice
• Psykiatrisk traumavårdskedja - Akuta psykiatriska konsulter och
bedömningar inklusive telefonkonsultationer kan ske dygnet runt där
kompetens kring trauma och PTSD finns med disputerade läkare
• Rekonstruktiv ortopedisk kirurgi
• Akut neurologi.
En förstudie genomfördes 2017 i Sydöstra sjukvårdsregionen som föreslår
inrättande av ett traumasystem för hela SÖSR, där traumacentrum kommer vara
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Universitetssjukhuset i Linköping (US). Traumacentrum ska vara fristående från
kliniktillhörighet.
Regionsjukvårdsledningen för Sydöstra sjukvårdsregionen (RSL) gav 2018-02-27
ett uppdrag att ta fram ett Traumasystem för Sydöstra sjukvårdsregionen.
Projekttid 2018-01-01--2019-12-31. Projektledaren rapporterar till
beställaren/RSL.
Projektmålen är ett nytt gemensamt traumasystem för SÖSR
• Regional arbetsgrupp trauma under RMPO akutsjukvård implementerad
gällande roller, funktion och uppdrag.
• Uppdragsbeskrivning med tydliga roller och mandat för samtliga
traumagrupper/kommittéer inom SÖSR
• Fastställd intern kommunikationsplan för traumasystemet
• Kartlagd traumavårdkedja (från prehospital vård till och med
rehabilitering) inom varje region
• Utbildningskrav för pre/intrahospital traumateam och nyckelfunktioner är
fastställt
• Framtagna och överenskomna kvalitetsindikatorer för traumavårdflödet
• Fastställds och gemensamma rutiner för traumavården.
Det psykologiska omhändertagandet i samband med allvarlig
händelse
I Region Jönköpings län gjordes 2013 en översiktlig genomgång av länets resurser
för traumabehandling/behandling av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). I
Region Jönköpings län finns tillgång till både grundläggande traumabehandling
och den speciella behandlingsformen Eye Movement Desensitization and
Reprocessing (EMDR). All traumabehandling hör inte med automatik till
specialistpsykiatrins ansvarsområde. Det finns ett dokument som klargör
ansvarsområdet för primärvårdspsykiatri respektive specialistpsykiatri.
PTSD är en vanlig problematik som ofta är komorbid med flera andra störningar
och därför finns stora fördelar (och ibland till och med är nödvändigt) att
behandling ges inom den specialiserade allmänpsykiatriska öppenvården.
En lägesrapport från psykiatrin genomfördes i början av 2019 i samband med en
enkät från Uppsala universitet om kapacitet/behandling av traumarelaterad
psykisk ohälsa. Resultatet visade att Region Jönköpings län bedöms kunna
tillgodose behovet ganska bra.
På de psykiatriska klinikerna finns en utsedd ansvarig för samordning av krisstöd
vid allvarliga händelser. Dessutom är flera av klinikernas medarbetare engagerade
i krisstödsgrupper. Vidareutbildning sker återkommande i krisstödsarbete och
psykologisk första hjälpen.
Inom den psykiatriska vården finns flera specialister i traumarelaterad psykisk
ohälsa. Även inom primärvården finns särskilt utbildade behandlare i
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traumarelaterad psykisk ohälsa (t ex psykologer, psykoterapeuter). Uppdraget till
vårdcentralerna finns beskrivet i regelboken för Vårdval.
Psykoterapi är förstahandsval vid behandling av posttraumatiskt stressyndrom
(PTSD). Förutom grundläggande traumabehandling har Region Jönköpings län
även tillgång till traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT) som
tillsammans med EMDR är de evidensbaserade metoder som finns idag.
Region Jönköpings län har omkring 10 behandlare (psykologer och
psykoterapeuter) som är utbildade i TF-KBT och EMDR.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson
Hälso- och sjukvårdsstrateg

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 117144
Tid:

2019-09-17 kl. 13:00-16:35

Plats:

Regionens hus, sal A

§134

Motion - Region Jönköpings län behöver ett
Traumacenter
Diarienummer: RJL 2019/998
Information om pågående arbete om traumasystem inom Sydöstra
sjukvårdsregionen ges av hälso- och sjukvårdsdirektören.
Nämnden ger medskick inför den fortsatta beredningen av
ärendet. Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett
faktaunderlag till presidiet.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso
Ordförande
§§ 117-144

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

Linda Gerdin (BA)
Anita Winberg (SD)
§§ 117-124 samt 126-144 §§ 117-144

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 84-98
Tid:

2019-09-03 kl. 08:30-10:35

Plats:

Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§88

Informationsärenden till nämnden


Kirurgisk vård – ekonomi i balans
Föredragande: Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör Kirurgisk
vård



Månadsrapport



Pågående och planerade investeringar
Föredragande: Camilla Holm, budgetchef
regionledningskontoret ekonomi



Diskussion om förslag till mätetal för nämnden
Diskussion ska ske på nämndsammanträdet och därefter
kommer en ledamot per parti delta vid överläggningar för
att arbeta fram ett underlag.



Framtidens hälso- och sjukvård



Uppdrag avseende förbättring av tillgänglighet till barnoch ungdomspsykiatrin
Föredragande: Micael Edblom, sjukvårdsdirektör
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik



Regelböcker för primärvård samt ögonsjukvård inom
vårdval i Jönköpings län 2020



Motion - Region Jönköpings län behöver ett Traumacenter
Diarienummer: RJL 2019/998



Motion - Dags att införa äldremottagningar på
vårdcentralerna
Diarienummer: RJL 2019/999



Patientsäkerhetsarbetet och IVO-ärenden
Föredragande: Axel Ros, chefläkare

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 84-98
Tid:

2019-09-03 kl. 08:30-10:35

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 56-73
Tid:

2019-05-22 kl. 08:30-12:15

Plats:

Regionens hus, sal A

§58

Informationsärenden


Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk
verksamhet t.o.m. april 2019. Informationen läggs till
handlingarna.



Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om
- Sommarplaneringen på länets sjukhus
- Status för införandet av BOS
- Utvecklingskraft 27-28 maj
- Pågående arbete inom precisionsmedicin
- Översyn av sjukhusens fastighetsplaner



Chefscontroller informerar om arbetet med KPP - Kostnad
per patient och föreslår kostnad per DRG-poäng i
somatisk vård som ett mätetal nämnden kan följa.
Regionledningskontoret får i uppdrag att till kommande
presidiesammanträde ta fram ett underlag gällande detta.



Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om 1177 och
visar statistik över verksamheten. Samordning med ett
flertal andra regioner görs nationellt. Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett underlag till
kommande presidiesammanträde.



Presidiet diskuterar hur seminariet om framtidens hälsooch sjukvård den 7 maj följs upp. Materialet sammanställs
och en artikel utifrån dagen skrivs. Regionledningskontoret arbetar fram en handlingsplan som enligt
tidsplanen lämnas till presidiet på sammanträdet i
september.



Jane Ydman, ekonomidirektör, informerar om hur berörda
verksamhetsområden arbetar med att få en budget i balans.
Presidiet ger följande medskick till det fortsatta arbetet
- Tre fungerande akutsjukhus
- Ekonomi i balans
- Ändrade arbetssätt krävs

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 56-73
Tid:

2019-05-22 kl. 08:30-12:15
- Vid förändringar ska medarbetarna vara delaktiga
- Vid översyn av verksamheternas processer, även se till
de administrativa delarna
En återkoppling om hur arbetet går lämnas på
presidiesammanträdet den 3 september.


Bengt Hultberg, Bengt Asking, Axel Petersson och Sophie
Larsson från Jönköpings läns läkarförening informerar om
en framtagen handlingsplan gällande oberoende av
bemanningsföretag samt svarar på frågor.



Motion - Region Jönköpings län behöver ett Traumacenter
Diarienummer: RJL 2019/998
Information ges på nämndsammanträdet i september.



Motion - Dags att införa äldremottagningar på
vårdcentralerna
Diarienummer: RJL 2019/999
Information ges på nämndsammanträdet i september.

Vid protokollet
Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 56-73
Tid:

2019-05-22 kl. 08:30-12:15

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktiges presidium §§ 15-16
Tid:

2019-04-09, kl 17.30-17.45

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 16

Fördelning av inkomna motioner
Inkomna motioner fördelas enligt följande:
 Motion - Dags att införa äldremottagningar på vårdcentralerna,
dnr RJL 2019/999 – fördelas till nämnd för folkhälsa och
sjukvård.
 Motion - Region Jönköpings län behöver ett Traumacenter, dnr
RJL 2019/998 – fördelas till nämnd för folkhälsa och sjukvård.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Lena Strand
Justeras
Desiré Törnqvist

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§218-240
Tid:

2019-12-17, kl 11:00-15:45

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 233

Motion - Dags att införa äldremottagningar på
vårdcentralerna
Diarienummer: RJL 2019/999
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen. Innebörden i konceptet med äldremottagning på vårdcentral ryms dock inom och ligger
väl i linje med uppdraget i budget och verksamhetsplan
för 2020 samt i regelboken för vårdval i primärvård.
Motionens att-satser tar däremot ingen hänsyn till
vårdcentralernas individuella förutsättningar.
Reservationer
Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget yrkande, i vilket
Sverigedemokraterna instämmer.
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Dags att införa
äldre-mottagningar på vårdcentralerna att:
 Äldremottagningar inrättas på alla vårdcentraler i Region
Jönköpings län.
 Nödvändiga förändringar i regelbok för vårdval och andra
bärande dokument förbereds.
Nämnden för folkhälsa och sjukvård har behandlat motionen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag nämnden 2019-11-19
 Motionssvar daterat 2019-11-08
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
 Motionsunderlag daterat 2019-10-21
 Protokollsutdrag nämnden 2019-09-17
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium
2019-04-09
 Motion - Dags att införa äldre-mottagningar på
vårdcentralerna

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§218-240
Tid:

2019-12-17, kl 11:00-15:45

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Mikael Ekvall (V) yrkar bifall till motionen, i yrkandet instämmer
Samuel Godrén (SD).
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att
styrelsen beslutar i enlighet med nämndens förslag om att avslå
motionen.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras

Maria Frisk (KD)
Ordförande
Or
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Pontus Lundgren (BA) Samuel Godrén (SD)

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 174199
Tid:

2019-11-19 kl. 13:00-16:35

Plats:

Regionens hus, sal A

§193

Motion - Dags att införa äldremottagningar på
vårdcentralerna
Diarienummer: RJL 2019/999
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen. Innebörden i konceptet med
äldremottagning på vårdcentral ryms dock inom och ligger
väl i linje med uppdraget i budget och verksamhetsplan för
2020 samt i regelboken för vårdval i primärvård.
Motionens att-satser tar däremot ingen hänsyn till
vårdcentralernas individuella förutsättningar.
Reservationer
Elisabeth Töre (V) reserverar sig till förmån för motionen.
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Dags att införa
äldremottagningar på vårdcentralerna att:
 Äldremottagningar inrättas på alla vårdcentraler i Region
Jönköpings län.
 Nödvändiga förändringar i regelbok för vårdval och andra
bärande dokument förbereds.
Nämnden har fått information och presidiet har behandlat
motionen. Presidiet föreslår nämnden avslå motionen.
Beslutsunderlag
 Motionssvar daterat 2019-11-08
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
 Motionsunderlag daterat 2019-10-21
 Protokollsutdrag nämnden 2019-09-17
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium
2019-04-09
 Motion - Dags att införa äldremottagningar på

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 174199
Tid:

2019-11-19 kl. 13:00-16:35
vårdcentralerna
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden yrkar för Koalition för Region Jönköpings län att
följande tillägg görs i beslutssatsen:
Innebörden i konceptet med äldremottagning på vårdcentral ryms
dock inom och ligger väl i linje med uppdraget i budget och
verksamhetsplan för 2020 samt i regelboken för vårdval i
primärvård. Motionens att-satser tar däremot ingen hänsyn till
vårdcentralernas individuella förutsättningar.
Elisabeth Töre (V) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att
nämnden beslutar i enlighet med presidiets förslag om att avslå
motionen, med föreslaget tillägg.
Votering begärs där presidiets förslag med tillägg (JA) ställs mot
Elisabeth Töres (V) yrkande om bifall till motionen (NEJ).
JA röstar följande ledamöter:
Lisbeth Andersson (M), Gunnel Svensson (M), Anita Winberg
(SD), Erik Wågman (S), Eva Eliasson (S), Pernilla Mårtensson
(KD), Peter Iveroth (KD), Helena Stålhammar (C), Linda Gerdin
(BA), Jimmy Ekström (L), Thomas Bäuml (M), Martin
Nedergaard-Hansen (BA) och Rachel De Basso (S)
NEJ röstar följande ledamot:
Elisabeth Töre (V)
Avstår från att rösta gör följande ledamot:
Sibylla Jämting (MP)
Omröstningsresultat:
Nämnden har alltså med 13 JA-röster mot 1 NEJ-röst bifallit
presidiets förslag att föreslå regionfullmäktige avslå motionen,
med tillägg. 1 ledamot avstod från att rösta.

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 174199
Tid:

2019-11-19 kl. 13:00-16:35
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso
Ordförande

Erik Wågman (S)

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalioe Bijelic Eriksson

Lisbeth Andersson (M)

MOTIONSSVAR
2019-11-08
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Regionfullmäktige

Motionssvar - Dags att införa
äldremottagningar på vårdcentralerna
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen.

Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Dags att införa
äldremottagningar på vårdcentralerna att:
 Äldremottagningar inrättas på alla vårdcentraler i Region Jönköpings län.
 Nödvändiga förändringar i regelbok för vårdval och andra bärande
dokument förbereds.
Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen. Presidiet
föreslår nämnden avslå motionen.

Information i ärendet
Motionen lyfter ett behov av att erbjuda äldre en bättre tillgänglighet och
kontinuitet, samt stabilitet och trygghet via speciellt inrättade äldremottagningar.
I Region Jönköpings län erbjuder några vårdcentraler redan idag konceptet –
äldremottagning, exempelvis Väster Vårdcentral. Definitionen är att mottagningen
är för de som är 75 år eller äldre och som är svårt sjuk och behöver en fast och
trygg vårdkontakt. Gislaved vårdcentral erbjuder äldresköterska. Tjänsten är för
de över 75 år och erbjuder en trygg och fast vårdkontakt, direktkontakt med
sjuksköterska via telefon och fast läkarkontakt.
Rosenhälsan erbjuder Bra liv senior som är en mottagning för de som är 75 år
eller äldre. Bra liv senior erbjuder en trygg vård för de med ett större vårdbehov.
De erbjuder en trygg och fast vårdkontakt, direktkontakt med sköterska via telefon
och öppen mottagning, samt fast läkarkontakt.
Wetterhälsan har en äldrevårdcentral där läkarbesöken är anpassade för äldres
behov. Patienterna får exempelvis en skriftlig läkemedelslista, särskilt
telefonnummer till äldresköterska, lättare tillgång till hembesök och
läkemedelsgenomgångar i hemmet.
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Samtidigt är regelboken för vårdval i primärvården för 2019 utformad för att
stödja alla äldre. Invånargruppen ”äldre” är en heterogen grupp med varierat
behov av hälso- och sjukvård.
Vårdcentralernas uppdrag enligt Regelbok 2019
”God vård och jämlik hälsa
• organisera verksamheten så att de mest sjuka invånarnas behov av hälsooch sjukvård särskilt tillgodoses”
Regelboken för Vårdval i primärvården styr och stödjer arbetet för att ge äldre en
god tillgänglighet, kontinuitet, stabilitet och trygghet i huvudsak genom
vårdsamordnaruppdraget. Varje vårdcentral i länet anpassar sitt arbetsätt utifrån
de listade invånarnas behov och kan ha olika benämning på verksamheten.
Vårdsamordning
Vårdcentralen har en samordnande roll i vården av de mest sjuka och invånare
med kroniska sjukdomar, oavsett diagnos och ålder. Vårdcentralen har ett särskilt
ansvar att hålla kontinuerlig kontakt med de invånare som valt vårdcentralen som
behöver samordning. Uppdraget vårdsamordning är till för att stödja
invånargruppen äldre.
Leverantören ska ha namngivna medarbetare i funktionen som vårdsamordnare.
Vårdsamordnarna ska i sitt uppdrag:
• vara anträffbar för patienter med behov av samordning, närstående och
vårdpersonal på ett särskilt direktnummer vardagar 08:00-17:00
• vara patientens fasta vårdkontakt
• stödja patienten så att samverkan mellan alla som är delaktiga i dennes
vård och omsorg fungerar på ett tillfredsställande sätt utifrån patientens
behov.
Genom vårdsamordnaren erbjuds patienten ett direktnummer
Vårdcentralerna ska samordna vårdplaneringsprocessen när patienten har behov
av samordnad individuell planering och samordnad individuell plan (SIP), både
vid in- och utskrivning från sjukhus och vid andra tillfällen eller sammanhang.
De ska även aktivt vara del i bedömning av invånarnas behov av hemsjukvård i
samråd med patientens fasta läkarkontakt, initiera registrering i hemsjukvård i
samråd med kommunal hemsjukvård, samt ha kännedom och kunskap om vilka
invånare som är inskrivna i hemsjukvård.
Vårdsamordnaren samordna läkarbesök i hemmet i samverkan med kommunal
hälso- och sjukvård och arbetar utifrån konceptet Patientkontrakt, utvecklar
vårdcentralens arbetssätt och rutiner för vårdsamordning och medverka i
nätverksträffar för vårdsamordnare.
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Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt
Vårdcentralerna ska enligt patientlagen (2014:821) och hälso- och
sjukvårdsförordningen (2017:80) utse en fast vårdkontakt för de patienter som
behöver eller begär det, för att tillgodose patientens behov av trygghet,
kontinuitet, samordning och säkerhet. Leverantören ska erbjuda patienter en fast
läkarkontakt. Krav på fast vårdkontakt gäller oavsett ålder, diagnos eller
boendeform.
Patientkontrakt och samordnad individuell plan (SIP)
Vårdcentralerna ska arbeta med patientkontrakt som är en överenskommelse
mellan patient och vårdgivare som säkerställer att patienten är delaktig i sin egen
vård, erbjuds fast vårdkontakt och den vård som behövs inom överenskommen
tid. Vårdcentralerna ska även erbjuda patienter som behöver vård och omsorg från
både leverantören och kommunen en samordnad individuell plan (SIP) enligt
Region Jönköpings läns riktlinjer. Krav på patientkontrakt och SIP gäller oavsett
ålder, diagnos eller boendeform
Sammanfattningsvis - samtliga vårdcentraler i länet:
• har uppdraget att organisera verksamheten så att de mest sjuka invånarnas
behov av hälso- och sjukvård särskilt tillgodoses
• har en samordnande roll i vården av de mest sjuka och invånare med
kroniska sjukdomar oavsett ålder och diagnos eller boendeform
• har en eller fler namngiva vårdsamordnare som har uppdraget att
säkerställa god tillgänglighet, kontinuitet, stabilitet och trygghet
• har direktnummer till vårdsamordnaren
• erbjuder vårdsamordnaren som fast vårdkontakt
• samordnar läkarbesök genom vårdsamordnaren.

Beslutsunderlag









Motionssvar daterat 2019-11-08
Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
Motionsunderlag daterat 2019-10-21
Protokollsutdrag nämnden 2019-09-17
Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12
Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium
2019-04-09
Motion - Dags att införa äldremottagningar på vårdcentralerna

Beslut skickas till
Regionstyrelsen
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REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson
Hälso- och sjukvårdsstrateg

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 118-134
Tid:

2019-11-08 kl. 08:30-11:40

Plats:

Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum samt
sal C

§129

Motion - Dags att införa äldremottagningar på
vårdcentralerna
Diarienummer: RJL 2019/999
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Avslå motionen.
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Dags att införa
äldremottagningar på vårdcentralerna att:
 Äldremottagningar inrättas på alla vårdcentraler i Region
Jönköpings län.
 Nödvändiga förändringar i regelbok för vårdval och andra
bärande dokument förbereds.
Beslutsunderlag
 Motionsunderlag daterat 2019-10-21
 Protokollsutdrag nämnden 2019-09-17
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium
2019-04-09
 Motion - Dags att införa äldremottagningar på
vårdcentralerna
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet föreslår att motionen avslås.
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 118-134
Tid:

2019-11-08 kl. 08:30-11:40

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

MOTIONSUNDERLAG
2019-10-21
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Förvaltningsnamn
Avsändare
Presidium Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motionsunderlag – Dags att införa
äldremottagningar på vårdcentralerna
Inledning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall, Vänsterpartiet lämnas information i
ärendet till Nämnd för folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i presidiet för
nämnd för folkhälsa och sjukvård skrivs förslag till beslut.

Information i ärendet
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Dags att införa
äldremottagningar på vårdcentralerna att:


Äldremottagningar inrättas på alla vårdcentraler i Region Jönköpings län



Nödvändiga förändringar i regelbok för vårdval och andra bärande
dokument förbereds.

Motionen lyfter ett behov av att erbjuda äldre en bättre tillgänglighet och
kontinuitet, samt stabilitet och trygghet via speciellt inrättade äldremottagningar.
I Region Jönköpings län erbjuder några vårdcentraler redan idag konceptet –
äldremottagning, exempelvis Väster Vårdcentral. Definitionen är att mottagningen
är för de som är 75 år eller äldre och som är svårt sjuk och behöver en fast och
trygg vårdkontakt. Gislaved vårdcentral erbjuder äldresköterska. Tjänsten är för
de över 75 år och erbjuder en trygg och fast vårdkontakt, direktkontakt med
sjuksköterska via telefon och fast läkarkontakt.
Rosenhälsan erbjuder Bra liv senior som är en mottagning för de som är 75 år
eller äldre. Bra liv senior erbjuder en trygg vård för de med ett större vårdbehov.
De erbjuder en trygg och fast vårdkontakt, direktkontakt med sköterska via telefon
och öppen mottagning, samt fast läkarkontakt.
Wetterhälsan har en äldrevårdcentral där läkarbesöken är anpassade för äldres
behov. Patienterna får exempelvis en skriftlig läkemedelslista, särskilt
telefonnummer till äldresköterska, lättare tillgång till hembesök och
läkemedelsgenomgångar i hemmet.
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Samtidigt är regelboken för vårdval i primärvården för 2019 utformad för att
stödja alla äldre. Invånargruppen ”äldre” är en heterogen grupp med varierat
behov av hälso- och sjukvård.
Vårdcentralernas uppdrag enligt Regelbok 2019
”God vård och jämlik hälsa
• organisera verksamheten så att de mest sjuka invånarnas behov av hälsooch sjukvård särskilt tillgodoses”
Regelboken för Vårdval i primärvården styr och stödjer arbetet för att ge äldre en
god tillgänglighet, kontinuitet, stabilitet och trygghet i huvudsak genom
vårdsamordnaruppdraget. Varje vårdcentral i länet anpassar sitt arbetsätt utifrån
de listade invånarnas behov och kan ha olika benämning på verksamheten.
Vårdsamordning
Vårdcentralen har en samordnande roll i vården av de mest sjuka och invånare
med kroniska sjukdomar, oavsett diagnos och ålder. Vårdcentralen har ett särskilt
ansvar att hålla kontinuerlig kontakt med de invånare som valt vårdcentralen som
behöver samordning. Uppdraget vårdsamordning är till för att stödja
invånargruppen äldre.
Leverantören ska ha namngivna medarbetare i funktionen som vårdsamordnare.
Vårdsamordnarna ska i sitt uppdrag:
• vara anträffbar för patienter med behov av samordning, närstående och
vårdpersonal på ett särskilt direktnummer vardagar 08:00-17:00
• vara patientens fasta vårdkontakt
• stödja patienten så att samverkan mellan alla som är delaktiga i dennes
vård och omsorg fungerar på ett tillfredsställande sätt utifrån patientens
behov.
Genom vårdsamordnaren erbjuds patienten ett direktnummer
Vårdcentralerna ska samordna vårdplaneringsprocessen när patienten har behov
av samordnad individuell planering och samordnad individuell plan (SIP), både
vid in- och utskrivning från sjukhus och vid andra tillfällen eller sammanhang.
De ska även aktivt vara del i bedömning av invånarnas behov av hemsjukvård i
samråd med patientens fasta läkarkontakt, initiera registrering i hemsjukvård i
samråd med kommunal hemsjukvård, samt ha kännedom och kunskap om vilka
invånare som är inskrivna i hemsjukvård.
Vårdsamordnaren samordna läkarbesök i hemmet i samverkan med kommunal
hälso- och sjukvård och arbetar utifrån konceptet Patientkontrakt, utvecklar
vårdcentralens arbetssätt och rutiner för vårdsamordning och medverka i
nätverksträffar för vårdsamordnare.
Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt
Vårdcentralerna ska enligt patientlagen (2014:821) och hälso- och
sjukvårdsförordningen (2017:80) utse en fast vårdkontakt för de patienter som
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behöver eller begär det, för att tillgodose patientens behov av trygghet,
kontinuitet, samordning och säkerhet. Leverantören ska erbjuda patienter en fast
läkarkontakt. Krav på fast vårdkontakt gäller oavsett ålder, diagnos eller
boendeform.
Patientkontrakt och samordnad individuell plan (SIP)
Vårdcentralerna ska arbeta med patientkontrakt som är en överenskommelse
mellan patient och vårdgivare som säkerställer att patienten är delaktig i sin egen
vård, erbjuds fast vårdkontakt och den vård som behövs inom överenskommen
tid. Vårdcentralerna ska även erbjuda patienter som behöver vård och omsorg från
både leverantören och kommunen en samordnad individuell plan (SIP) enligt
Region Jönköpings läns riktlinjer. Krav på patientkontrakt och SIP gäller oavsett
ålder, diagnos eller boendeform
Sammanfattningsvis - samtliga vårdcentraler i länet:
• har uppdraget att organisera verksamheten så att de mest sjuka invånarnas
behov av hälso- och sjukvård särskilt tillgodoses
• har en samordnande roll i vården av de mest sjuka och invånare med
kroniska sjukdomar oavsett ålder och diagnos eller boendeform
• har en eller fler namngiva vårdsamordnare som har uppdraget att
säkerställa god tillgänglighet, kontinuitet, stabilitet och trygghet
• har direktnummer till vårdsamordnaren
• erbjuder vårdsamordnaren som fast vårdkontakt
• samordnar läkarbesök genom vårdsamordnaren.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson
Hälso- och sjukvårdsstrateg

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 117144
Tid:

2019-09-17 kl. 13:00-16:35

Plats:

Regionens hus, sal A

§135

Motion - Dags att införa äldremottagningar på
vårdcentralerna
Diarienummer: RJL 2019/999
Information om regelboken för primärvård inom vårdval i
Jönköpings län ges av hälso- och sjukvårdsdirektören.
Nämnden ger medskick inför den fortsatta beredningen av
ärendet. Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett
faktaunderlag till presidiet.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso
Ordförande
§§ 117-144

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

Linda Gerdin (BA)
Anita Winberg (SD)
§§ 117-124 samt 126-144 §§ 117-144

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 84-98
Tid:

2019-09-03 kl. 08:30-10:35

Plats:

Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§88

Informationsärenden till nämnden


Kirurgisk vård – ekonomi i balans
Föredragande: Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör Kirurgisk
vård



Månadsrapport



Pågående och planerade investeringar
Föredragande: Camilla Holm, budgetchef
regionledningskontoret ekonomi



Diskussion om förslag till mätetal för nämnden
Diskussion ska ske på nämndsammanträdet och därefter
kommer en ledamot per parti delta vid överläggningar för
att arbeta fram ett underlag.



Framtidens hälso- och sjukvård



Uppdrag avseende förbättring av tillgänglighet till barnoch ungdomspsykiatrin
Föredragande: Micael Edblom, sjukvårdsdirektör
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik



Regelböcker för primärvård samt ögonsjukvård inom
vårdval i Jönköpings län 2020



Motion - Region Jönköpings län behöver ett Traumacenter
Diarienummer: RJL 2019/998



Motion - Dags att införa äldremottagningar på
vårdcentralerna
Diarienummer: RJL 2019/999



Patientsäkerhetsarbetet och IVO-ärenden
Föredragande: Axel Ros, chefläkare

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 84-98
Tid:

2019-09-03 kl. 08:30-10:35

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 56-73
Tid:

2019-05-22 kl. 08:30-12:15

Plats:

Regionens hus, sal A

§58

Informationsärenden


Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk
verksamhet t.o.m. april 2019. Informationen läggs till
handlingarna.



Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om
- Sommarplaneringen på länets sjukhus
- Status för införandet av BOS
- Utvecklingskraft 27-28 maj
- Pågående arbete inom precisionsmedicin
- Översyn av sjukhusens fastighetsplaner



Chefscontroller informerar om arbetet med KPP - Kostnad
per patient och föreslår kostnad per DRG-poäng i
somatisk vård som ett mätetal nämnden kan följa.
Regionledningskontoret får i uppdrag att till kommande
presidiesammanträde ta fram ett underlag gällande detta.



Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om 1177 och
visar statistik över verksamheten. Samordning med ett
flertal andra regioner görs nationellt. Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett underlag till
kommande presidiesammanträde.



Presidiet diskuterar hur seminariet om framtidens hälsooch sjukvård den 7 maj följs upp. Materialet sammanställs
och en artikel utifrån dagen skrivs. Regionledningskontoret arbetar fram en handlingsplan som enligt
tidsplanen lämnas till presidiet på sammanträdet i
september.



Jane Ydman, ekonomidirektör, informerar om hur berörda
verksamhetsområden arbetar med att få en budget i balans.
Presidiet ger följande medskick till det fortsatta arbetet
- Tre fungerande akutsjukhus
- Ekonomi i balans
- Ändrade arbetssätt krävs

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 56-73
Tid:

2019-05-22 kl. 08:30-12:15
- Vid förändringar ska medarbetarna vara delaktiga
- Vid översyn av verksamheternas processer, även se till
de administrativa delarna
En återkoppling om hur arbetet går lämnas på
presidiesammanträdet den 3 september.


Bengt Hultberg, Bengt Asking, Axel Petersson och Sophie
Larsson från Jönköpings läns läkarförening informerar om
en framtagen handlingsplan gällande oberoende av
bemanningsföretag samt svarar på frågor.



Motion - Region Jönköpings län behöver ett Traumacenter
Diarienummer: RJL 2019/998
Information ges på nämndsammanträdet i september.



Motion - Dags att införa äldremottagningar på
vårdcentralerna
Diarienummer: RJL 2019/999
Information ges på nämndsammanträdet i september.

Vid protokollet
Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 56-73
Tid:

2019-05-22 kl. 08:30-12:15

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktiges presidium §§ 15-16
Tid:

2019-04-09, kl 17.30-17.45

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 16

Fördelning av inkomna motioner
Inkomna motioner fördelas enligt följande:
 Motion - Dags att införa äldremottagningar på vårdcentralerna,
dnr RJL 2019/999 – fördelas till nämnd för folkhälsa och
sjukvård.
 Motion - Region Jönköpings län behöver ett Traumacenter, dnr
RJL 2019/998 – fördelas till nämnd för folkhälsa och sjukvård.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Lena Strand
Justeras
Desiré Törnqvist

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§218-240
Tid:

2019-12-17, kl 11:00-15:45

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 234

Motion - Tillgänglig och anpassad buss för
långvarigt sjuka och funktionsnedsatta
Diarienummer: RJL 2019/250
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att
 Motionen anses vara besvarad
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet har inkommit med en motion:
Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt sjuka och
funktionsnedsatta, där man föreslår:


Att en utredning görs för att undersöka huruvida det finns
en möjlighet att införa en liknande verksamhet som
”Solbussen” även i Region Jönköpings län.

Nämndens för trafik, infrastruktur och miljö har behandlat
motionen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag nämnden 2019-11-19
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-07
 Protokoll Länsrådet för funktionsnedsättningar
2019-09-12
 Protokollsutdrag nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
2019-06-25
 Motionssvar daterad 2019-06-12
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-06-12
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-05-21
 Protokollsutdrag från nämnden 2019-03-19
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-03-06
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott
2019-02-19
 Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2019-02-05
 Motion; Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt
sjuka och funktionsnedsatta, daterad 2019-01-24

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§218-240
Tid:

2019-12-17, kl 11:00-15:45
Yrkanden/förslag till beslut vid sammanträdet
Mikael Ekvall instämmer i föreliggande förslag om att motionen
ska anses besvarad men vill till protokollet göra följande
anteckning: Att regionen i möjligaste mån tillmötesgår önskemålet
från LFF om att utreda möjligheten till subvention beträffande
hyrkostnader som föreningar har i samband med utflykter där
denna typ av buss är nödvändig.
Beslutsgång
Ordföranden bifaller att Vänsterpartiet till protokollet får göra en
anteckning.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras

Maria Frisk (KD)
Ordförande
Or
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Pontus Lundgren (BA) Samuel Godrén (SD)

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 151-169
Tid:

2019-11-19 kl.09.00-14.20

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§163

Motion - Tillgänglig och anpassad buss för
långvarigt sjuka och funktionsnedsatta
Diarienummer: RJL 2019/250
Beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige
 Att motionen anses vara besvarad
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet har inkommit med en motion:
Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt sjuka och
funktionsnedsatta, där man föreslår:
 Att en utredning görs för att undersöka huruvida det finns
en möjlighet att införa en liknande verksamhet som
”Solbussen” även i Region Jönköpings län.
Nämndens ledamöter har getts möjlighet att inkomma med inspel
över motionen. Vid nämndsammanträdet 2019-06-25
återremitterades ärendet till länsrådet för funktionsnedsättningar.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-07
 Protokoll Länsrådet för funktionsnedsättningar 2019-0912
 Protokollsutdrag nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
2019-06-25
 Motionssvar daterad 2019-06-12
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-06-12
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-05-21
 Protokollsutdrag från nämnden 2019-03-19
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-03-06
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott
2019-02-19
 Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2019-02-05
 Motion; Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt
sjuka och funktionsnedsatta, daterad 2019-01-24

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 151-169
Tid:

2019-11-19 kl.09.00-14.20
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Marcus Eskdahl
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

Jeanette Söderström (S) Tommy Bengtsson (V)

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 140-158
Tid:

2019-11-07 kl.08.30-10.45

Plats:

Regionens hus, sal B

§155

Motion - Tillgänglig och anpassad buss för
långvarigt sjuka och funktionsnedsatta
Diarienummer: RJL 2019/250
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Att motionen anses vara besvarad
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet har inkommit med en motion:
Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt sjuka och
funktionsnedsatta, där man föreslår:
 Att en utredning görs för att undersöka huruvida det finns
en möjlighet att införa en liknande verksamhet som
”Solbussen” även i Region Jönköpings län.
Nämndens ledamöter har getts möjlighet att inkomma med inspel
över motionen.
Vid nämndsammanträdet 2019-06-25 återremitterades ärendet till
länsrådet för funktionsnedsättningar.
Beslutsunderlag
 Protokoll Länsrådet för funktionsnedsättningar 2019-0912
 Protokollsutdrag nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
2019-06-25
 Motionssvar daterad 2019-06-12
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-06-12
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-05-21
 Protokollsutdrag från nämnden 2019-03-19
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-03-06
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott
2019-02-19
 Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2019-02-05
 Motion; Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt
sjuka och funktionsnedsatta, daterad 2019-01-24

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 140-158
Tid:

2019-11-07 kl.08.30-10.45
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet föreslår att motionen anses vara besvarad.
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Leif Andersson
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

Protokoll
Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF
Tid:
2019-09-12 kl. 13:00-16:00
Plats:
Regionens hus, Jönköping, sal A
Närvarande:
Sibylla Jämting, RJL, ordförande
Magnus Backstig, FR
Rebecka Carlsson, FR
Elisabeth Englund, RJL
Hanna Forsén, FR
Mona Joelsson, DHR ersätt
Britt Johansson, FR
Maria List-Slotte, RJL, sekreterare
Emma Nilsson, FR
Annica Nordqvist, RJL, ersätt
Egon Reiver, FR
Anita Svenningsson, FR
Elisabeth Wahlström, RJL
Lars Winborg, FR
Anders Johansson § 31
Viktor Karlsson § 31
§ 27

Mötet öppnas
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 28

Fastställande
Förslag till dagordning fastställs.

§ 29

Val av justerare
Hanna Forsén utses att jämte ordförande justera dagens protokoll

§ 30

Studiebesök linjebuss
JLT har ställt upp en linjebuss som nyligen upphandlats vid Regionens
Hus. Frank Edberg från Länstrafiken tillsammans med busschaufför ger
en kort beskrivning av bussens funktioner ur ett tillgänglighetsperspektiv.
Därefter följer en diskussion om bra och mindre bra funktioner i de nya
bussarna. LFF bereds möjlighet att lämna synpunkter inför nästa
avtalsperiod.
Följande synpunkter avser bussens utformning
 Dörrar är bredare än tidigare vilket medför svårigheter för
personer som sitter i manuell rullstol att komma upp på bussen






(utan att använda ramp) då stödhandtagen är placerade för långt
ifrån varandra.
Det bör finnas en bättre lösning på ramp både gällande lutning
men även hantering (liknande tåg-ramp)
Skydd vid rullstolsplats måste vara användbar för personer i
rullstol (lätt att fälla ut och inte för tung)
Stop-knappar ska ha rätt information på punktskrift (text ska
matcha symbol)
Anrop ska fungera både inne i buss men också utanför för att
säkerställa att person kommer på rätt buss.

Följande avser generell tillgänglighet:
 Ur ett helhetsperspektiv bör Regionen samverka med
kommunerna vid utformande av hållplatser.
 Ekonomiska förutsättningar så att kontinuerlig och återkommande
utbildning genomförs för chaufförer, både vad tillgänglighet
innebär men även i bemötande. Utbildningen bör innehålla
praktiska moment, gärna i samverkan med
funktionshinderrörelsen som bidrar med egen erfarenhet.
 Kan kollektivtrafiken bli tillgänglig även för doft- och elöverkänsliga
personer?
Följande avser synpunkter inför nästa upphandling:
 Kravspecifikationer måste ta hänsyn till krav på tillgänglighet
utifrån behov, inte enbart styras av vad som finns på marknaden.
 JLT bör efterfråga expertkunskap av funktionshinderrörelsen för
att säkerställa tillgänglighet men framför allt användbarhet inför
nya upphandlingar.
§ 31

Hur arbetar Region Jönköpings län med nya webb-direktivet?
Anders Johansson och Viktor Karlsson från Kommunikationsavdelningen
informerar om nya webbdirektivet, en lag som avser att öka den digitala
tillgängligheten. Direktivet riktar sig i första hand till offentlig verksamhet
som landsting, kommuner och myndigheter och träder i kraft under 2019.
Syftet är att säkerställa att webbplatser och appar är möjliga att uppfatta,
hantera, begripa och de ska även vara robusta. Region Jönköpings län
arbetar utifrån webb-standard WCAG 2.1 (AA nivå enligt DIGG,
myndigheten för digital förvaltning). På regionens hemsida kommer
information att finnas samt länk till DIGG. Regionen kommer även att ge
användare möjlighet att påtala brister och utveckla testmetodiken.
LFF ger medskicket att Kommunikationsavdelningen bör använda bildstöd i olika kommunikationssammanhang. Bild-stöd kan vara ett
komplement som gynnar flera målgrupper. I ett inkluderande samhälle
ska det finnas möjlighet att använda olika sätt för tillgodose information.
Bild-stöd och text bör komplettera varandra.

§ 32

LFF-ärenden:

Motion - Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt sjuka och
funktionsnedsatta (RJL 2019/250)
Funktionshinderrörelsen informerar om befintlig buss från Nilsbuss som
snart kommer att tas ur drift. Nilsbuss re-investerar inte men annan privat
aktör (Reinholds buss) har beslutat införskaffa tillgänglig buss under
2020 (april). Representanterna i LFF anser inte att det finns behov av en
ytterligare buss.
Beslut: LFF anser inte att det i dagsläget finns behov av en ytterligare
buss. LFF föreslår däremot regionen att utreda möjligheten att
subventionera de hyrkostnader som föreningar har i samband med
utflykter när denna typ av buss är nödvändig att hyra in.
Petition angående busstaxor för personer med
funktionsnedsättning
Delges LFF för kännedom
Reglemente för LFF
Regionstyrelsen har fastslagit reglemente för LFF som gäller från januari
2019. Reglementet finns publicerat och kan läsas på Regionens
hemsida.
Lägerverksamhet för barn med funktionsnedsättning
Länsföreningen för diabetes har lyft frågan på vilket sätt politiker och
tjänstemän kan möjliggöra att sjukvårdspersonal medverkar på läger och
andra sammankomster som kräver utbildad personal. Tidigare har detta
varit möjligt och insatserna har avlönats. Tänkbar orsak kan vara
ändrade krav på dokumentation. Frågan har skickats vidare till hälsooch sjukvårdsdirektören. Avvaktar svar.
§ 33

Information om aktuella ämnen från
Funktionsrätt Jönköpings län:
Funktionsrätt, FR, har tillfrågats av Jönköpings kommun att inventera
den fysiska tillgängligheten av nio naturområden.
Det finns brister i ledsagarservice länsövergripande. Samarbete har
påbörjats med Folkhögskola som har assistansutbildning. Bland annat
diskuteras möjligheten att tillhandahålla personer, i behov av ledsagare, i
de praktiska momenten av utbildningen.
En ansökan har lämnats till Allmänna arvsfonden som avser det digitala
utanförskapet.
Nämnd för Folkhälsa sjukvård
Budgetarbetet är igång. Några av punkterna:
 Satsningar på personer med stora vårdbehov eller kroniska
sjukdomar
 Systematisera det preventiva folkhälsoarbetet med syfte att
utjämna skillnader i hälsa.
 Utveckla Lärcafé att omfatta hela länet











Utveckla och implementera patientkontrakt (SIP) på vårdcentraler
i länet
Utveckla den nära vården för att möta multisjuka och äldres behov
Standardiserade vårdförlopp (SVF-metodik) finns inom
cancervården. Fler diagnoser ska omfattas i fortsatt arbete.
Öka samarbete med kommunerna i länet avseende palliativa
vårdhem
Under 2020 skapa en mottagning för uppföljning av sena
komplikationer till följd av en cancersjukdom som barn.
screening av tjock- och ändtarmscancer
Metoden ”alternativ till våld” (ATV) har testats under två år med
positivt resultat. Med hjälp av statliga medel ska projektet utvidgas
till att omfatta hela länet.
Underlätta övergången från barn till vuxenhabilitering
Vaccination av papillom till pojkar

Nämnd för ANA:
Förslag finns att bilda ett kulturutskott som behandlar kulturfrågor. Drift
av Spira diskuteras. Ska regionen eller annan entreprenör driva?
Nämnd för TIM:
Budgetfrågor som berör färdtjänst och riksfärdtjänst diskuteras, bland
annat sjukresor och utnyttjandet av behandlingsresor. Nytt regelverk ska
tas fram (revideras). Regelverket finns publicerat och kan läsas på
hemsida
http://www.jlt.se/resande/?moduleid=28
§ 34

Övrigt
Frågor:
1) Varför kan inte Regionen registrera numret som man ringer ifrån när
man kontaktar vården/mottagningen? Det skulle underlätta för personer
med funktionsnedsättningar.
Maria har kontaktat tele-Q ansvarig med följande svar: När man ringer in
till teleQ har de allra flesta mottagningar funktionen där numret som man
ringer ifrån registreras. Om man inte knappar in något nummer är det
detta nummer som visas. Det fungerar inte när man ringer från en växel.
Möjligheten finns alltid att knappa in nummer för att inte
uppringningsnummer ska visas.
2) Varför kan man inte se patientens läkemedelslista i journalen på ”1177
- mina vårdkontakter”?
Sekreterare får i uppdrag att utreda frågan och återkomma med svar vid
nästa sammanträde
3) Fler och fler mottagningar tar bort receptioner och väljer att ersätta
dessa med incheckningsautomat vid vårdbesök. SRF ställer sig frågan

hur detta ska fungera för personer med nedsatt syn eller helt blinda?
Sekreteraren får i uppdrag att utreda frågan och återkomma med svar
vid nästa sammanträde

§ 35

Avslutning
Ordförande tackar för bra diskussioner. Nästa sammanträde är den 21
november 2019.

Vid protokollet

Maria List-Slotte

Justeras

Sibylla Jämting

Hanna Forsén

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 98-109
Tid:

2019-06-25 kl.09.00-11.55

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§106

Motion - Tillgänglig och anpassad buss för
långvarigt sjuka och funktionsnedsatta
Diarienummer: RJL 2019/250
Beslut
Nämnden beslutar
 Att ärendet återremitteras så att länsrådet för
funktionsnedsättningar ges möjlighet att uttala sig i frågan.
Reservationer
Moderaterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet har inkommit med en motion:
Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt sjuka och
funktionsnedsatta, där man föreslår:
 Att en utredning görs för att undersöka huruvida det finns
en möjlighet att införa en liknande verksamhet som
”Solbussen” även i Region Jönköpings län.
Nämndens ledamöter har getts möjlighet att inkomma med inspel
över motionen.
Beslutsunderlag
 Motionssvar 2019-06-12
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-06-12
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-05-21
 Protokollsutdrag från nämnden 2019-03-19
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-03-06
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott
2019-02-19
 Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2019-02-05
 Motion; Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt
sjuka och funktionsnedsatta, daterad 2019-01-24
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Bengt Petersson (C) yrkar att ärendet återremitteras så att
länsrådet för funktionsnedsättningar ges möjlighet att uttala sig i

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 98-109
Tid:

2019-06-25 kl.09.00-11.55
frågan.
Förslaget bifalls av Arnold Carlzon (KD) Etelka Huber (MP) och
Tommy Bengtsson (V).
Eva Nilsson (M) yrkar bifall till att motionen ska anses vara
besvarad och att ärendet ska avgöras idag.
Beslutsgång
Ordföranden lägger förslagen under proposition och finner att
ärendet återemitteras enligt Bengt Peterssons (C) förslag.
Beslutet skickas till
Presidiet, nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Marcus Eskdahl
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

Carl-Johan Lundberg (M)

Carl Fridolfsson (BA)

SKRIVELSE
2019-06-12

1(2)

RJL 2019/250

Regionfullmäktige

Motionssvar - Tillgänglig och anpassad
buss för långvarigt sjuka och
funktionsnedsatta
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
1. Motionen anses vara besvarad utifrån motionsunderlag
2. Att någon utredning inte behövs göras utifrån att kommersiell aktör redan
finns.

Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Tillgänglig och anpassad buss
för långvarigt sjuka och funktionsnedsatta:
 Att en utredning görs för att undersöka huruvida det finns en möjlighet att
införa en liknande verksamhet som ”Solbussen” även i Region Jönköpings
län.
Nämnden har fått information och motionen har behandlats i presidiet. Presidiet
föreslår nämnden anse motionen besvarad.

Information i ärendet
Inom Region Kalmar län finns ett koncept med en specialanpassad buss för
resenärer med speciella behov som kallas Solbussen. Solbussen är en verksamhet
som drivs av Kalmar länstrafik för att ge personer som är långvarigt sjuka
och/eller funktionshindrade möjlighet att åka på utflykter och resor som annars
inte skulle vara möjliga. Med Solbussen ska personer med funktionsnedsättning
eller långvarig sjukdom ges möjlighet att ta del av kultur- och naturupplevelser.
Bussen beställs via länets olika handikappsorganisationer, kommunala
äldreboenden, träffpunkter och liknande.
Solbussen är specialbyggd och kan anpassas efter hur många rullstolsburna
resenärer och extrautrustning som ska med på resan. Det är resenärernas behov
som avgör hur bussen anpassas. Totalt kan sex rullstolsburna resenärer resa
samtidigt och används sittplatserna finns det rum för 46 resenärer ombord. Det
finns även handikapptoalett och lift. En startavgift tas ut och därefter är avgiften
baserad på hur många dygn bussen hyrs och hur många mil bussen körs.

SKRIVELSE
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RJL 2019/250

Region Jönköpings län har i dagsläget ingen motsvarande verksamhet.
Verksamheten som bedrivs i Region Kalmar läns regi liknar traditionell
beställningstrafik som saknar den regelbundenhet i turutbud och linjesträckning
som oftast kännetecknar upphandlad kollektivtrafik.
Det finns ett bussbolag med huvudsäte i Vimmerby och med depå i bland annat
Eksjö (Nilsbuss) som erbjuder möjligheten att hyra en specialanpassad buss som
kan anpassas efter flera olika behov hos resenärerna. Denna buss har sitt ursprung
i Ädelfors folkhögskola som utvecklade konceptet och senare sålde fordonet till
Nilsbuss. Enligt uppgift från Nilsbuss förekommer det ganska ofta beställningar
från olika föreningar i Jönköpings län. Resorna kan vara av endags- eller
flerdagskaraktär.
Som regional kollektivtrafikmyndighet görs bedömningen att detta är en typ av
trafik som det finns ett kommersiellt intresse i genom Nilsbuss, vilket gör att det
inte är förenligt med det uppdrag Region Jönköpings län, Jönköpings Länstrafik
har enligt kollektivtrafiklagen och därtill kommande möjlighet att besluta om
allmän trafikplikt. Med allmän trafikplikt menas enligt EU-förordningen
(1370/2007) om kollektivtrafik, de krav som en behörig myndighet definierar eller
fastställer för att sörja för kollektivtrafik av allmänt intresse som ett trafikföretag
inte skulle ha något eget kommersiellt intresse av att bedriva utan att få ersättning
eller åtminstone inte i samma omfattning eller på samma villkor.

Beslutsunderlag









Motionssvar 2019-06-12
Protokollsutdrag får presidiet 2019-06-12
Motionsunderlag 2019-05-28
Protokollsutdrag från nämnden 2019-03-19
Protokollsutdrag från presidiet 2019-03-06
Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott
2019-02-19
Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2019-02-05
Motion; Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt sjuka och
funktionsnedsatta, daterad 2019-01-24

Beslut skickas till
Regionstyrelsen
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
T.f Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg
Trafikdirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 92 -101
Tid:

2019-06-12 kl.08.30-11.35

Plats:

Regionens hus, sal B

§99

Motion - Tillgänglig och anpassad buss för
långvarigt sjuka och funktionsnedsatta
Diarienummer: RJL 2019/250
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
1. Motionen anses vara besvarad utifrån motionsunderlag
2. Att någon utredning inte behövs göras utifrån att
kommersiell aktör redan finns.
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet har inkommit med en motion:
Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt sjuka och
funktionsnedsatta, där man föreslår:
 Att en utredning görs för att undersöka huruvida det finns
en möjlighet att införa en liknande verksamhet som
”Solbussen” även i Region Jönköpings län.
Nämndens ledamöter har getts möjlighet att inkomma med inspel
över motionen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-05-21
 Protokollsutdrag från nämnden 2019-03-19
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-03-06
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott
2019-02-19
 Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2019-02-05
 Motion; Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt
sjuka och funktionsnedsatta, daterad 2019-01-24
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet föreslår att motionen ska anses vara besvarad utifrån
motionsunderlaget, samt att någon utredning inte behövs göras
utifrån att kommersiell aktör redan finns.
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 92 -101
Tid:

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Marcus Eskdahl
Ordförande
Ordfö
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

2019-06-12 kl.08.30-11.35

SKRIVELSE
2019-05-28

1(2)

RJL 2019/250

Regionledningskontoret
Carl-Johan Sjöberg
presidiet för Nämnd för trafik, infrastruktur och
miljö

Motionsunderlag - Tillgänglig och anpassad
buss för långvarigt sjuka och
funktionsnedsatta
Inledning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall, Vänsterpartiet lämnas information i
ärendet till presidiet för Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö. Efter
behandling i presidiet för Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö skrivs förslag
till beslut.

Information i ärendet
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Tillgänglig och anpassad buss
för långvarigt sjuka och funktionsnedsatta:
 Att en utredning görs för att undersöka huruvida det finns en möjlighet att
införa en liknande verksamhet som ”Solbussen” även i Region Jönköpings
län.
Inom Region Kalmar län finns ett koncept med en specialanpassad buss för
resenärer med speciella behov som kallas Solbussen. Solbussen är en verksamhet
som drivs av Kalmar länstrafik för att ge personer som är långvarigt sjuka
och/eller funktionshindrade möjlighet att åka på utflykter och resor som annars
inte skulle vara möjliga. Med Solbussen ska personer med funktionsnedsättning
eller långvarig sjukdom ges möjlighet att ta del av kultur- och naturupplevelser.
Bussen beställs via länets olika handikappsorganisationer, kommunala
äldreboenden, träffpunkter och liknande.
Solbussen är specialbyggd och kan anpassas efter hur många rullstolsburna
resenärer och extrautrustning som ska med på resan. Det är resenärernas behov
som avgör hur bussen anpassas. Totalt kan sex rullstolsburna resenärer resa
samtidigt och används sittplatserna finns det rum för 46 resenärer ombord. Det
finns även handikapptoalett och lift. En startavgift tas ut och därefter är avgiften
baserad på hur många dygn bussen hyrs och hur många mil bussen körs.
Region Jönköpings län har i dagsläget ingen motsvarande verksamhet.
Verksamheten som bedrivs i Region Kalmar läns regi liknar traditionell
beställningstrafik som saknar den regelbundenhet i turutbud och linjesträckning
som oftast kännetecknar upphandlad kollektivtrafik.

SKRIVELSE
2016-04-04
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RJL 2019/250

Det finns ett bussbolag med huvudsäte i Vimmerby och med depå i bland annat
Eksjö (Nilsbuss) som erbjuder möjligheten att hyra en specialanpassad buss som
kan anpassas efter flera olika behov hos resenärerna. Denna buss har sitt ursprung
i Ädelfors folkhögskola som utvecklade konceptet och senare sålde fordonet till
Nilsbuss. Enligt uppgift från Nilsbuss förekommer det ganska ofta beställningar
från olika föreningar i Jönköpings län. Resorna kan vara av endags- eller
flerdagskaraktär.
En av intentionerna i Kollektivtrafiklagen (2010:1065) är att mer kollektivtrafik
ska bedrivas av kommersiella aktörer. Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet och
Trafikanalys har uppdraget att följa efterlevnaden av lagens intentioner. De båda
myndigheterna har kritiserat de regionala kollektivtrafikmyndigheterna (de
upphandlande enheterna) för att inte ta tillräckliga initiativ för att möjliggöra det
kommersiella tillträdet på marknaden.
Som regional kollektivtrafikmyndighet görs bedömningen att detta är en typ av
trafik som det finns ett kommersiellt intresse i genom Nilsbuss, vilket gör att det
inte är förenligt med det uppdrag Region Jönköpings län, Jönköpings Länstrafik
har enligt kollektivtrafiklagen och därtill kommande möjlighet att besluta om
allmän trafikplikt. Med allmän trafikplikt menas enligt EU-förordningen
(1370/2007) om kollektivtrafik, de krav som en behörig myndighet definierar eller
fastställer för att sörja för kollektivtrafik av allmänt intresse som ett trafikföretag
inte skulle ha något eget kommersiellt intresse av att bedriva utan att få ersättning
eller åtminstone inte i samma omfattning eller på samma villkor.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
T.f Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg
Trafikdirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 67-87
Tid:

2019-05-21 kl.08.30-12.10

Plats:

Regionens hus sal B

§74

Motion - Tillgänglig och anpassad buss för
långvarigt sjuka och funktionsnedsatta
Diarienummer: RJL 2019/250
Beslut
Presidiet
 Ger Länstrafiken i uppdrag att ta fram ett skriftlig
faktaunderlag över motionen.
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet har inkommit med en motion:
Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt sjuka och
funktionsnedsatta, där man föreslår:
 Att en utredning görs för att undersöka huruvida det finns
en möjlighet att införa en liknande verksamhet som
”Solbussen” även i Region Jönköpings län.
Nämndens ledamöter har getts möjlighet att inkomma med inspel
över motionen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från nämnden 2019-03-19
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-03-06
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott
2019-02-19
 Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2019-02-05
 Motion; Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt
sjuka och funktionsnedsatta, daterad 2019-01-24
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Trafikdirektören informerar om att en kommersiell aktör som
utför den här typen av resor redan finns. Ett faktaunderlag tas
fram och presenteras för nämnden.
Beslutet skickas till
Länstrafiken

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 67-87
Tid:

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Marcus Eskdahl
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

2019-05-21 kl.08.30-12.10

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 37- 54
Tid:

2019-03-19 kl.09.15-14.20

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§46

Motion - Tillgänglig och anpassad buss för
långvarigt sjuka och funktionsnedsatta
Diarienummer: RJL 2019/250
Beslut
Nämnden
 ger regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett
faktaunderlag i ärendet.
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet har inkommit med en motion:
Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt sjuka och
funktionsnedsatta, där man föreslår:
 Att en utredning görs för att undersöka huruvida det finns
en möjlighet att införa en liknande verksamhet som
”Solbussen” även i Region Jönköpings län.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-03-06
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott
2019-02-19
 Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2019-02-05
 Motion Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt sjuka
och funktionsnedsatta, daterad 2019-01-24
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Nämndens ledamöter ges möjlighet att inkomma med inspel över
motionen.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret

Vid protokollet

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 37- 54
Tid:

2019-03-19 kl.09.15-14.20

Linda Byman
Justeras

Leif Andersson
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

Bengt Sverlander (KD) Anders Gustafsson (SD)

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 33-51
Tid:

2019-03-06 kl.08.30-12.45

Plats:

Regionens hus, sal B

§40

Motion - Tillgänglig och anpassad buss för
långvarigt sjuka och funktionsnedsatta
Diarienummer: RJL 2019/250
Beslut
Presidiet
 Att till kommande nämndsammanträde anmäla motionen
samt kortfattat informera om motionens innehåll och ge
nämndens ledamöter möjlighet att komma med inspel,
 samt ge regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett
faktaunderlag i ärendet.
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet har inkommit med en motion:
Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt sjuka och
funktionsnedsatta, där man föreslår:
 Att en utredning görs för att undersöka huruvida det finns
en möjlighet att införa en liknande verksamhet som
”Solbussen” även i Region Jönköpings län.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott
2019-02-19
 Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2019-02-05
 Motion Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt sjuka
och funktionsnedsatta, daterad 2019-01-24
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Regionledningskontoret

Vid protokollet

Linda Byman

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 33-51
Tid:
Justeras

Marcus Eskdahl
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

2019-03-06 kl.08.30-12.45

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 36-64
Tid:

2019-03-05, kl.11.00-15:50

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 53

Fördelning av inkomna motioner
Föreliggande motioner fördelas:








Motion – Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt
sjuka och funktionsnedsatta, dnr RJL 2019/250
– till nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
Motion – Inför ett samlat högkostnadsskydd, dnr RJL
2019/310
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Terapiformer inom psykiatri med djur- och
naturbaserad rehabilitering, dnr RJL 2019/311
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och
permanent inslag i vården, dnr RJL 2019/312
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Utred vilka effekter genomförda centraliseringar
har haft, dnr RJL 2019/314
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler
människor med funktionsnedsättning, dnr RJL 2019/315
– till personaldelegationen
Motion – Nollvision inom arbetet med suicidprevention,
dnr RJL 2019/316
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Personaldelegationen
Vid protokollet

Siw Kullberg

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 36-64
Tid:

2019-03-05, kl.11.00-15:50

Justeras

Maria Frisk
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Martin NedergaardHansen (BA)

Samuel Godrén (SD)

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 31-64
Tid:

2019-02-19, kl. 09:00-14:15

Plats:

Sal A, Regionens hus

§52

Fördelning av inkomna motioner
Regionstyrelsens föreslås fördela inkomna motioner enligt
följande:








Motion – Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt
sjuka och funktionsnedsatta, dnr RJL 2019/250
– till nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
Motion – Inför ett samlat högkostnadsskydd, dnr RJL
2019/310
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Terapiformer inom psykiatri med djur- och
naturbaserad rehabilitering, dnr RJL 2019/311
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och
permanent inslag i vården, dnr RJL 2019/312
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Utred vilka effekter genomförda centraliseringar
har haft, dnr RJL 2019/314
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler
människor med funktionsnedsättning, dnr RJL 2019/315
– till personaldelegationen
Motion – Nollvision inom arbetet med suicidprevention,
dnr RJL 2019/316
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Personaldelegationen
Vid protokollet

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 31-64
Tid:

2019-02-19, kl. 09:00-14:15

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras
Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§1-23
Tid:

2019-02-05, kl 09:00-17:50

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum

§ 19

Fördelning av inkomna motioner
Följande motioner remitteras till regionstyrelsen för
handläggning/åtgärd:
 Motion – Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt
sjuka och funktionsnedsatta – dnr: RJL 2019/250
 Motion – Inför ett samlat högkostnadsskydd –
dnr: RJL 2019/310
 Motion – Terapiformer inom psykatri med djur- och
naturbaserad rehabilitering – dnr: RJL 2019/311
 Motion – Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och
permanent inslag i vården – dnr: RJL 2019/312
 Motion – Utred vilka effekter genomförda centraliseringar
har haft – dnr: RJL 2019/314
 Motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler
människor med funktionsnedsättning – dnr: RJL 2019/315
 Motion – Nollvision inom arbetet med suicidprevention dnr: RJL 2019/316

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras
Desiré Törnqvist, S
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Kristina Nero, V

Sibylla Jämting, MP

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 1-20
Tid:

2020-01-28 kl. 11:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 11
Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter
Diarienummer: RJL 2019/588
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen med motiveringen att fastställande av vårdavgifter
är en del av budgetprocessen.
Reservationer
Samuel Godrén och Håkan Nyborg-Karlsson, båda Sverigedemokraterna,
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Agnetha Lundberg, Anita Winberg och Anne Karlsson,
Sverigedemokraterna föreslår i motionen Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade
patienter att:
 Region Jönköpings län ser över möjligheterna att införa
avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter.
Nämnden FS har behandlat ärendet och avslår motionen med motiveringen
att fastställande av vårdavgifter är en del av budgetprocessen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag nämnd FS 2019-12-10
 Motionssvar daterat 2019-11-29
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-27
 Motionsunderlag daterat 2019-11-21
 Protokollsutdrag nämnden 2019-11-19
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium
 2019-06-03
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-04-09
 Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Samuel Godrén, Sverigedemokraterna yrkar bifall till motionen.
Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 1-20
Tid:

2020-01-28 kl. 11:00

Plats:

Sal A, Regionens hus
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag mot Samuel
Godréns yrkande och finner att styrelsen bifaller föreliggande förslag – att
avslå motionen med motiveringen att fastställande av vårdavgifter är en del
av budgetprocessen.
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 200225
Tid:

2019-12-10 kl. 13:00-15:45

Plats:

Regionens hus, sal A

§220

Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade
patienter
Diarienummer: RJL 2019/588
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen med motiveringen att fastställande av
vårdavgifter är en del av budgetprocessen.
Sammanfattning
Agnetha Lundberg, Anita Winberg och Anne Karlsson,
Sverigedemokraterna föreslår i motionen Avgiftsbefrielse för
tvångsvårdade patienter att:
 Region Jönköpings län ser över möjligheterna att införa
avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter.
Nämnden har fått information och presidiet har behandlat
motionen. Presidiet föreslår nämnden avslå motionen med
motiveringen att fastställande av vårdavgifter är en del av
budgetprocessen.
Beslutsunderlag
 Motionssvar daterat 2019-11-29
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-27
 Motionsunderlag daterat 2019-11-21
 Protokollsutdrag nämnden 2019-11-19
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium
2019-06-03
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-04-09
 Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Helena Elmqvist (SD) yrkar för Sverigedemokraterna bifall till
motionen.

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 200225
Tid:

2019-12-10 kl. 13:00-15:45
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att
nämnden beslutar i enlighet med presidiets förslag om att avslå
motionen.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

Eva Eliasson (S)

Helena Elmqvist (SD)

MOTIONSSVAR
2019-11-29
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Regionfullmäktige

Motionssvar - Avgiftsbefrielse för
tvångsvårdade patienter
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen med motiveringen att fastställande av vårdavgifter är en
del av budgetprocessen.

Sammanfattning
Agnetha Lundberg, Anita Winberg och Anne Karlsson, Sverigedemokraterna
föreslår i motionen Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter att:
• Region Jönköpings län ser över möjligheterna att införa avgiftsbefrielse
för tvångsvårdade patienter.
Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen. Presidiet
föreslår nämnden avslå motionen med motiveringen att fastställande av
vårdavgifter är en del av budgetprocessen.

Information i ärendet
I motionen beskrivs att det inte är rimligt att vi tvingar svårt sjuka människor att
betala för den vård vi tvingar dem till och att avgiften i förlängningen riskerar att
leda till att de får problem i samhället samt att risken för återfall i brottlighet eller
nyinsjuknande är stor.
I Region Jönköpings län tas det ut en slutenvårdsavgift för all slutenvård om inget
annat beslut finns, oavsett om vården avser somatisk- eller psykiatrisk vård.
För dag 1-10 inom samma vårdtillfälle tas det ut en avgift på 100 kronor per
påbörjad vårddag, därefter tas det ut en avgift på 80 kronor per vårddag.
Avgiften hänvisar till kostnader för ”kost och logi”. Avgiften räknas ut med hjälp
av prisbasbelopp enligt 2 Kap. § 6 och 7 i Socialförsäkringsbalken. Avgiften man
kommer fram till är den högsta som får tas, sen får varje region ta beslut om en
lägre avgift om man vill det. Följaktligen så har alla regioner en slutenvårdsavgift
på100 kronor i ursprungsavgift, sedan finnas den en del regioner som har olika
slags ”rabatter” på grund av ålder, sjukbidrag, antal inläggningsdagar med mera.
I Region Jönköpings län tvångsvårdades år 2017 425 patienter och under 2018
tvångsvårdades 486 patienter i sluten psykiatrisk vård. Antal vårddygn var 8 064
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respektive 10 203. Detta gav en intäkt på mellan 800 tusen kronor till 1 miljon
kronor.
I landet ser det lite olika ut. 12 regioner tar ut en slutenvårdsavgift för
tvångsvårdade (Jönköping, Gävleborg, Västerbotten, Skåne, Kronoberg, Gotland,
Dalarna, Sörmland, Uppsala, Västernorrland, Västmanland och Örebro). 9
regioner har avgiftsfri tvångsvård (Blekinge - tar bort avgiften 1 jan 2020,
Norrbotten, Kalmar, Jämtland-Härjedalen, Östergötland, Halland, Västra
Götaland, Värmland och Stockholm).
Psykiatrin inom Region Jönköpings län anser att det är sjukvård även om det är
tvångsvård. Ska avgiften tas bort behöver det finnas klara kriterier kring
utformningen för att användas på rätt sätt. Inom rättspsykiatrin hade det
underlättat om Region Jönköpings län och Region Östergötland hade samma
beslut, då man har ett stort patientflöde till och från Vadstena. Region
Östergötland tar inte någon avgift och det gör att vissa patienter hellre är kvar i
Vadstena, eftersom de får betala när de flyttas över till Jönköping.
Sverige kommuner och landsting (SKL) har inga rekommendationer kring detta.
Det är självstyret som gäller och regionerna får själva fatta beslut om avgift eller
inte.

Beslutsunderlag











Motionssvar daterat 2019-11-29
Protokollsutdrag presidiet 2019-11-27
Motionsunderlag daterat 2019-11-21
Protokollsutdrag nämnden 2019-11-19
Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12
Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium
2019-06-03
Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-04-09
Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter

Beslut skickas till
Regionstyrelsen
REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson
Hälso- och sjukvårdsstrateg

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 135-145
Tid:

2019-11-27 kl. 08:30-11:15

Plats:

Regionens hus, sal B

§142

Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade
patienter
Diarienummer: RJL 2019/588
Beslut
Presidiet
1. Kompletterar underlaget i fråga om en förklaring till
storleken på fastställd slutenvårdsavgift.
2. Föreslår nämnden avslå motionen med motiveringen att
fastställande av vårdavgifter är en del av budgetprocessen.
Sammanfattning
Agnetha Lundberg, Anita Winberg och Anne Karlsson,
Sverigedemokraterna föreslår i motionen Avgiftsbefrielse för
tvångsvårdade patienter att:
 Region Jönköpings län ser över möjligheterna att införa
avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter.
Beslutsunderlag
 Motionsunderlag daterat 2019-11-21
 Protokollsutdrag nämnden 2019-11-19
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium
2019-06-03
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-04-09
 Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet kompletterar underlaget i fråga om en förklaring till
storleken på fastställd slutenvårdsavgift.
Presidiet föreslår att motionen avslås med motiveringen att
fastställande av vårdavgifter är en del av budgetprocessen.
Thomas Bäuml (M) deltar inte i beslutet utan återkommer vid
nämndens sammanträde.

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 135-145
Tid:

2019-11-27 kl. 08:30-11:15
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Martin Nedergaard-Hansen

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

MOTIONSUNDERLAG
2019-11-21
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Förvaltningsnamn
Avsändare
Presidium Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motionsunderlag – Avgiftsbefrielse för
tvångsvårdade patienter
Inledning
Med anledning av motion från Agnetha Lundberg, Anita Winberg och Anne
Karlsson, Sverigedemokraterna, lämnas information i ärendet till nämnd för
folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i presidiet för nämnd för folkhälsa och
sjukvård skrivs förslag till beslut.

Information i ärendet
Agnetha Lundberg, Anita Winberg och Anne Karlsson, Sverigedemokraterna
föreslår i motionen Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter att:


Region Jönköpings län ser över möjligheterna att införa avgiftsbefrielse
för tvångsvårdade patienter.

I motionen beskrivs att det inte är rimligt att vi tvingar svårt sjuka människor att
betala för den vård vi tvingar dem till och att avgiften i förlängningen riskerar att
leda till att de får problem i samhället samt att risken för återfall i brottlighet eller
nyinsjuknande är stor.
I Region Jönköpings län tas det ut en slutenvårdsavgift för all slutenvård om inget
annat beslut finns, oavsett om vården avser somatisk- eller psykiatrisk vård.
För dag 1-10 inom samma vårdtillfälle tas det ut en avgift på 100 kronor per
påbörjad vårddag, därefter tas det ut en avgift på 80 kronor per vårddag.
I Region Jönköpings län tvångsvårdades år 2017 425 patienter och under 2018
tvångsvårdades 486 patienter i sluten psykiatrisk vård. Antal vårddygn var 8 064
respektive 10 203. Detta gav en intäkt på mellan 800 tusen kronor till 1 miljon
kronor.
I landet ser det lite olika ut. 12 regioner tar ut en slutenvårdsavgift för
tvångsvårdade (Jönköping, Gävleborg, Västerbotten, Skåne, Kronoberg, Gotland,
Dalarna, Sörmland, Uppsala, Västernorrland, Västmanland och Örebro). 9
regioner har avgiftsfri tvångsvård (Blekinge - tar bort avgiften 1 jan 2020,
Norrbotten, Kalmar, Jämtland-Härjedalen, Östergötland, Halland, Västra
Götaland, Värmland och Stockholm).

MOTIONSUNDERLAG
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Psykiatrin inom Region Jönköpings län anser att det är sjukvård även om det är
tvångsvård. Ska avgiften tas bort behöver det finnas klara kriterier kring
utformningen för att användas på rätt sätt. Inom rättspsykiatrin hade det
underlättat om Region Jönköpings län och Region Östergötland hade samma
beslut, då man har ett stort patientflöde till och från Vadstena. Region
Östergötland tar inte någon avgift och det gör att vissa patienter hellre är kvar i
Vadstena, eftersom de får betala när de flyttas över till Jönköping.
Sverige kommuner och landsting (SKL) har inga rekommendationer kring detta.
Det är självstyret som gäller och regionerna får själva fatta beslut om avgift eller
inte.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson
Hälso- och sjukvårdsstrateg

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 174199
Tid:

2019-11-19 kl. 13:00-16:35

Plats:

Regionens hus, sal A

§186

Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade
patienter
Diarienummer: RJL 2019/588
Information om regelverket för patientavgifter i Region
Jönköpings län ges av Anette Peterson, hälso- och
sjukvårdsstrateg.
Nämnden ger medskick inför den fortsatta beredningen av
ärendet. Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett
faktaunderlag till presidiet.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

Erik Wågman (S)

Lisbeth Andersson (M)

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 118-134
Tid:

2019-11-08 kl. 08:30-11:40

Plats:

Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum samt
sal C

§121

Informationsärenden till nämnden


Månadsrapport
Beläggningsstatistik blir fördjupningsområde vid
informationen på nämndsammanträdet.



Information om disponering av vårdenheter hus D1,
Länssjukhuset Ryhov



Redovisning av icke slutbehandlade motioner
Förteckning sammanställs till nämndsammanträdet.



Motion - Utred vilka effekter genomförda centraliseringar
har haft
Diarienummer: RJL 2019/314



Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter
Diarienummer: RJL 2019/588



Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar
Diarienummer: RJL 2019/1106

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 118-134
Tid:

2019-11-08 kl. 08:30-11:40

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 74-83
Tid:

2019-06-12 kl. 08:30-10:40

Plats:

Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§76

Informationsärenden


Hälso- och sjukvårdsstrategen informerar om
- Sommarplaneringen på länets sjukhus
- Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019, Öppna Jämförelser.



Presidiet diskuterar arbetet med att ta fram mätetal för
nämnden inför år 2020 och kommer överens om följande
process.
- En sammanställning av samtliga mätetal som följs av
nämnden tas fram
- Information ges på kommande nämndsammanträde
- Partigrupperna ges möjlighet att senast den 2 september
inkomma med förslag på mätetal
- Presidiet behandlar inkomna förslag på sammanträdet
den 3 september
- Diskussion på nämndsammanträdet den 17 september
- Beslutsunderlag klart till presidiesammanträdet den
2 oktober
- Beslut om mätetal för år 2020 på nämndsammanträdet
den 15 oktober.



Motion - Omskärelse av minderåriga pojkar måste
upphöra - Stopp! Min kropp!
Diarienummer: RJL 2019/434
Information ges på nämndsammanträdet i oktober.



Motion - Inför organiserad PSA testning
Diarienummer: RJL 2019/479
Information ges på nämndsammanträdet i oktober.



Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter
Diarienummer: RJL 2019/588
Information ges på nämndsammanträdet i oktober.



Inkommen skrivelse angående personliga ombud
(RJL 2019/1438). Regionledningskontoret får i uppdrag
att ta fram ett svar på skrivelsen.

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 74-83
Tid:

2019-06-12 kl. 08:30-10:40

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktiges presidium §§ 17- § 23
Tid:

2019-06-03, kl 13.00-13.40

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 23

Fördelning av inkomna motioner








Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar – RJL
2019/1106 – fördelas till nämnd för folkhälsa och sjukvård
Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa – RJL
2019/1431 – fördelas till nämnd för folkhälsa och sjukvård
Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter – RJL
2019/588 – fördelas till nämnd för folkhälsa och sjukvård
Motion - Inför organiserad PSA testning – RJL 2019/479
Motion - Omskärelse av minderåriga pojkar måste upphöra Stopp! Min kropp! – RJL 2019/434 – fördelas till nämnd för
folkhälsa och sjukvård
Motionsunderlag - Sinfoniettans vara eller inte vara – RJL
2019/419 – fördelas till nämnd för arbetsmarknad, näringsliv
och attraktivitet
Motionsunderlag - Framtiden för Smålands Musik och Teater
– RJL 2019/654 – fördelas till nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet

Beslut skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Vid protokollet
Lena Strand
Justeras
Desiré Törnqvist

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§ 24-47
Tid:

2019-04-09 kl. 09.00-17.30

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§44

Fördelning av inkomna motioner
Följande motioner remitteras till regionstyrelsen för
handläggning/åtgärd:
 RJL 2019/419 Motion - Sinfoniettans vara eller inte vara
 RJL 2019/434 Motion - Omskärelse av minderåriga pojkar
måste upphöra - Stopp! Min kropp!
 RJL 2019/479 Motion - Inför organiserad PSA testning
 RJL 2019/654 Motion - Framtiden för Smålands musik
och teater
 RJL 2019/588 Motion - Avgiftsbefrielse för
tvångsvårdade patienter

Vid protokollet
Linda Byman
Justeras
Desiré Törnqvist (S)
Ordförande §§ 24-35, 40-47

Anders Gustafsson (M)
Ordförande §§ 36-39

Leif Anderson (C)

Olle Moln Teike (SD)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 1-20
Tid:

2020-01-28 kl. 11:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 12
Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar
Diarienummer: RJL 2019/1106
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Anse motionen besvarad.
Sammanfattning
Agnetha Lundberg, Helena Elmqvist och Jan-Olof Svedberg,
Sverigedemokraterna föreslår i motionen om införande av HPV-vaccin för
pojkar att:
 HPV-vaccin införs i Region Jönköpings län även för pojkar.
FS nämnden har behandlat ärendet och föreslår att motionen är besvarad.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag FS nämnden 2019-12-10
 Motionssvar daterat 2019-11-29
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-27
 Motionsunderlag daterat 2019-11-20
 Protokollsutdrag nämnden 2019-11-19
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium
 2019-06-03
 Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Håkan Nyborg-Karlsson instämmer i föreliggande förslag om att motionen
är besvarad, då motionens intentioner redan har aktiverats.
Rachel De Basso instämmer i nämnden FS förslag om besvarande.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 200225
Tid:

2019-12-10 kl. 13:00-15:45

Plats:

Regionens hus, sal A

§221

Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar
Diarienummer: RJL 2019/1106
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
 Anse motionen besvarad.
Sammanfattning
Agnetha Lundberg, Helena Elmqvist och Jan-Olof Svedberg,
Sverigedemokraterna föreslår i motionen om införande av HPVvaccin för pojkar att:
 HPV-vaccin införs i Region Jönköpings län även för
pojkar.
Nämnden har fått information och presidiet har behandlat
motionen. Presidiet föreslår nämnden anse motionen besvarad.
Beslutsunderlag
 Motionssvar daterat 2019-11-29
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-27
 Motionsunderlag daterat 2019-11-20
 Protokollsutdrag nämnden 2019-11-19
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium
2019-06-03
 Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 200225
Tid:

2019-12-10 kl. 13:00-15:45

Justeras

Rachel De Basso
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

Eva Eliasson (S)

Helena Elmqvist (SD)

MOTIONSSVAR
2019-11-29
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Regionfullmäktige

Motionssvar - Motion om införande av
HPV-vaccin för pojkar
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
 Anse motionen besvarad.

Sammanfattning
Agnetha Lundberg, Helena Elmqvist och Jan-Olof Svedberg,
Sverigedemokraterna föreslår i motionen om införande av HPV-vaccin för pojkar
att:
 HPV-vaccin införs i Region Jönköpings län även för pojkar.
Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen. Presidiet
föreslår nämnden anse motionen besvarad.

Information i ärendet
Agnetha Lundberg, Helena Elmqvist och Jan-Olof Svedberg,
Sverigedemokraterna föreslår i motionen om införande av HPV-vaccin för pojkar
att:
 HPV-vaccin införs i Region Jönköpings län även för pojkar.
Humant papillomvirus (HPV) är ett mycket vanligt virus. Nästan alla smittas
någon gång. Ofta har personen inga symtom, men ibland kan det förekomma
hudvårtor eller könsvårtor. Vissa typer av HPV kan orsaka cancer;
livmoderhalscancer, cancer i vulva och vagina, svalgcancer, peniscancer och
analcancer.
Cancer av HPV vaccin har en betydande sjukdomsbörda. Årligen upptäcks:
 51 000 låggradiga och 11 000 höggradiga cellförändringar (förstadier till
livmoderhalscancer)
 450 fall av livmoderhalscancer
 60 fall av vagina- och vulvacancer - 50-75 % orsakade av HPV
 380 fall av svalgcancer - 75 % orsakade av HPV
 150 fall av analcancer - 90 % orsakade av HPV
 100 fall av peniscancer - 80 % orsakade av HPV

MOTIONSSVAR
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HPV-vaccin till flickor
Sedan 2010 ingår HPV-vaccin i det allmänna barnvaccinationsprogrammet till
flickor. Vi har i Region Jönköpings län omkring en 80 procentig täckningsgrad.
Detta ger indirekt även pojkar ett visst skydd, förutom män som har sex med män
(som har en hög förekomst av analcancer).

HPV-vaccin till pojkar
Folkhälsomyndigheten bedömer att vaccination av pojkar kan minska
smittspridningen av HPV och förebygga ett betydande antal cancerfall bland både
kvinnor och män. Genom att införa HPV-vaccination för pojkar beräknas
ytterligare 120‒130 HPV-relaterade cancerfall kunna förebyggas årligen.
HPV-vaccination för pojkar ingår i regeringens förslag till budget för 2020.
Finansieringen av vaccinationerna föreslås ske via det generella statsbidraget med
56 miljoner kronor per år från och med 2020.
I Budget och verksamhetsplan för 2020 beskrivs att Region Jönköpings län inför
vaccination mot humant papillomvirus (HPV) för pojkar under 2020.

Beslutsunderlag










Motionssvar daterat 2019-11-29
Protokollsutdrag presidiet 2019-11-27
Motionsunderlag daterat 2019-11-20
Protokollsutdrag nämnden 2019-11-19
Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium
2019-06-03
Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar

Beslut skickas till
Regionstyrelsen
REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson
Hälso- och sjukvårdsstrateg

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 135-145
Tid:

2019-11-27 kl. 08:30-11:15

Plats:

Regionens hus, sal B

§143

Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar
Diarienummer: RJL 2019/1106
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Anse motionen besvarad.
Sammanfattning
Agnetha Lundberg, Helena Elmqvist och Jan-Olof Svedberg,
Sverigedemokraterna föreslår i motionen om införande av HPVvaccin för pojkar att:
 HPV-vaccin införs i Region Jönköpings län även för
pojkar.
Beslutsunderlag
 Motionsunderlag daterat 2019-11-20
 Protokollsutdrag nämnden 2019-11-19
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium
2019-06-03
 Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet föreslår att motionen ska anses besvarad.
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 135-145
Tid:

2019-11-27 kl. 08:30-11:15

Justeras

Martin Nedergaard-Hansen

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

MOTIONSUNDERLAG
2019-11-20
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Förvaltningsnamn
Presidium Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motion om införande av HPV-vaccin för
pojkar
Inledning
Med anledning av motion från Agnetha Lundberg, Helena Elmqvist och Jan-Olof
Svedberg, Sverigedemokraterna, lämnas information i ärendet till nämnd för
folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i presidiet för nämnd för folkhälsa och
sjukvård skrivs förslag till beslut.

Information i ärendet
Agnetha Lundberg, Helena Elmqvist och Jan-Olof Svedberg,
Sverigedemokraterna föreslår i motionen om införande av HPV-vaccin för pojkar
att:


HPV-vaccin införs i Region Jönköpings län även för pojkar.

Humant papillomvirus (HPV) är ett mycket vanligt virus. Nästan alla smittas
någon gång. Ofta har personen inga symtom, men ibland kan det förekomma
hudvårtor eller könsvårtor. Vissa typer av HPV kan orsaka cancer;
livmoderhalscancer, cancer i vulva och vagina, svalgcancer, peniscancer och
analcancer.
Cancer av HPV vaccin har en betydande sjukdomsbörda. Årligen upptäcks:
• 51 000 låggradiga och 11 000 höggradiga cellförändringar (förstadier till
livmoderhalscancer)
• 450 fall av livmoderhalscancer
• 60 fall av vagina- och vulvacancer - 50-75 % orsakade av HPV
• 380 fall av svalgcancer - 75 % orsakade av HPV
• 150 fall av analcancer - 90 % orsakade av HPV
• 100 fall av peniscancer - 80 % orsakade av HPV

HPV-vaccin till flickor
Sedan 2010 ingår HPV-vaccin i det allmänna barnvaccinationsprogrammet till
flickor. Vi har i Region Jönköpings län omkring en 80 procentig täckningsgrad.
Detta ger indirekt även pojkar ett visst skydd, förutom män som har sex med män
(som har en hög förekomst av analcancer).

MOTIONSUNDERLAG
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HPV-vaccin till pojkar
Folkhälsomyndigheten bedömer att vaccination av pojkar kan minska
smittspridningen av HPV och förebygga ett betydande antal cancerfall bland både
kvinnor och män. Genom att införa HPV-vaccination för pojkar beräknas
ytterligare 120‒130 HPV-relaterade cancerfall kunna förebyggas årligen.
HPV-vaccination för pojkar ingår i regeringens förslag till budget för 2020.
Finansieringen av vaccinationerna föreslås ske via det generella statsbidraget med
56 miljoner kronor per år från och med 2020.
I Budget och verksamhetsplan för 2020 beskrivs att Region Jönköpings län inför
vaccination mot humant papillomvirus (HPV) för pojkar under 2020.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson
Hälso- och sjukvårdsstrateg

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 174199
Tid:

2019-11-19 kl. 13:00-16:35

Plats:

Regionens hus, sal A

§187

Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar
Diarienummer: RJL 2019/1106
Information om HPV-vaccinering för pojkar i Region Jönköpings
län ges av Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg.
Nämnden ger medskick inför den fortsatta beredningen av
ärendet. Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett
faktaunderlag till presidiet.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

Erik Wågman (S)

Lisbeth Andersson (M)

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 118-134
Tid:

2019-11-08 kl. 08:30-11:40

Plats:

Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum samt
sal C

§121

Informationsärenden till nämnden


Månadsrapport
Beläggningsstatistik blir fördjupningsområde vid
informationen på nämndsammanträdet.



Information om disponering av vårdenheter hus D1,
Länssjukhuset Ryhov



Redovisning av icke slutbehandlade motioner
Förteckning sammanställs till nämndsammanträdet.



Motion - Utred vilka effekter genomförda centraliseringar
har haft
Diarienummer: RJL 2019/314



Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter
Diarienummer: RJL 2019/588



Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar
Diarienummer: RJL 2019/1106

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 118-134
Tid:

2019-11-08 kl. 08:30-11:40

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 84-98
Tid:

2019-09-03 kl. 08:30-10:35

Plats:

Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§87

Informationsärenden


Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk
verksamhet t.o.m. juli 2019. Informationen läggs till
handlingarna.



Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om
- Avstämningar efter sommarsituationen
- Projekt gällande patientdokumentation
- Förändringar inom tjänstemannaledningen



Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om riktade
statsbidrag för 2019 och presenterar kommande
beslutsunderlag.



Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om det
fortsatta arbetet med våld i nära relationer, utifrån det
uppdrag som presidiet gav den 10 april 2019 om att utreda
hur ATV för våldsutsatta kan inrättas som en
länsövergripande funktion. Ett underlag har tagits fram för
presidiet att lämna synpunkter på. Presidiet beslutar att
återkomma med besked om hur ärendet ska behandlas
vidare.



Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar
Diarienummer: RJL 2019/1106
Information ges på nämndsammanträde under hösten.



Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa
Diarienummer: RJL 2019/1431
Information ges på nämndsammanträde under hösten.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 84-98
Tid:

2019-09-03 kl. 08:30-10:35

Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktiges presidium §§ 17- § 23
Tid:

2019-06-03, kl 13.00-13.40

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 23

Fördelning av inkomna motioner








Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar – RJL
2019/1106 – fördelas till nämnd för folkhälsa och sjukvård
Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa – RJL
2019/1431 – fördelas till nämnd för folkhälsa och sjukvård
Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter – RJL
2019/588 – fördelas till nämnd för folkhälsa och sjukvård
Motion - Inför organiserad PSA testning – RJL 2019/479
Motion - Omskärelse av minderåriga pojkar måste upphöra Stopp! Min kropp! – RJL 2019/434 – fördelas till nämnd för
folkhälsa och sjukvård
Motionsunderlag - Sinfoniettans vara eller inte vara – RJL
2019/419 – fördelas till nämnd för arbetsmarknad, näringsliv
och attraktivitet
Motionsunderlag - Framtiden för Smålands Musik och Teater
– RJL 2019/654 – fördelas till nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet

Beslut skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Vid protokollet
Lena Strand
Justeras
Desiré Törnqvist

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 1-20
Tid:

2020-01-28 kl. 11:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 13
Lös utrustning för hus D1, Länssjukhuset Ryhov
Diarienummer: RJL 2019/3100
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna inköp av lös utrustning till hus D1 till en maximal kostnad
på 130 000 000 kronor.
Sammanfattning
Verksamhet kommer successivt att flytta in i hus D1 på Länssjukhuset
Ryhov under 2020, lokalerna ska utrustas med lös utrustning/inventarier för
den verksamhet som ska bedrivas i lokalerna.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-01-14
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-02
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-22
Tid:

2020-01-14 kl. 08:30

Plats:

Insikten, Kulturhuset Spira

§ 12
Lös utrustning för hus D1, Länssjukhuset Ryhov
Diarienummer: RJL 2019/3100
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen
 Godkänna inköp av lös utrustning till hus D1 till en maximal kostnad
på 130 000 000 kronor.
Sammanfattning
Verksamhet kommer successivt att flytta in i hus D1 på Länssjukhuset
Ryhov under 2020, lokalerna ska utrustas med lös utrustning/inventarier för
den verksamhet som ska bedrivas i lokalerna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-02
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

TJÄNSTESKRIVELSE
2020-01-02
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RJL 2019/3100

Regionfullmäktige

Lös utrustning i hus D1, Länssjukhuset
Ryhov
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna inköp av lös utrustning till hus D1 till en maximal kostnad på
130 000 000 kronor.

Sammanfattning
Verksamhet kommer successivt att flytta in i hus D1 på Länssjukhuset Ryhov
under 2020, lokalerna ska utrustas med lös utrustning/inventarier för den
verksamhet som ska bedrivas i lokalerna.

Information i ärendet
I augusti 2016 fattade Regionfullmäktige beslut om nybyggnation av hus D1 på
Länssjukhuset Ryhov. Inför kommande budgetarbete gjordes då en uppskattning
av ett utrymme för lös utrustning/inventarier i hus D1 som har funnits med i
investeringsplanen med tyngdpunkt på utbetalningar år 2020 och 2021.
Första steget i den konkreta beräkningen av utgiften för lös utrustning/inventarier
är en bruttoberäkning utifrån rumsfunktionsprogram. Därefter har genomgång
skett med respektive verksamhet för att säkerställa att så mycket som möjligt av
den utrustning som finns i nuvarande lokaler återanvänds. I vissa verksamheter
finns större behov av nyanskaffning än i andra. För de lokaler där det ännu inte är
klart vilken verksamhet som ska finnas i lokalerna, har kostnaderna endast
beräknats enligt rumsfunktionsprogrammet, här kommer kompletterande
genomgång med verksamheten göras. Utöver utrustning utifrån
rumsfunktionsprogrammet har behovet av IT-lösningar i de nya lokalerna
kostnadsberäknats.
Efter genomgång av utrustningsbehovet med verksamheten samt uppskattat behov
av IT-lösningar är bedömningen att ett utrymme om 130 000 000 kronor behöver
anslås för utrustning till hus D1. Eftersom uppskattningen av utrustningsbehov
måste göras i förväg och det är omfattande verksamheter som ska utrustas finns
viss osäkerhet i bedömt totalbelopp. Jämfört med den första uppskattningen av
utgiften för lös utrustning i långsiktig utbetalningsplan inkluderar nuvarande
beräkning även tillkommande IT-kostnader samt utrustning av ny lokal för sterila

TJÄNSTESKRIVELSE

2(2)

RJL 2019/3100

läkemedelsberedningar. Anledning till att ny lokal för läkemedelsberedningar
etableras i hus D1 är:
 den årliga ökningen av cytostatikaberedningar gör att nuvarande lokaler
inte klarar kommande behov
 avtalet med Apoteket AB om andra beredningar än cytostatika sades upp
2019-10-31 och beredningar beställs nu från APL i Göteborg, vilket
medfört längre ledtider
 kostnaden att etablera ett beredningsrum i samband med nybyggnationen
av D1 innebär en lägre kostnad än att bygga om i befintliga lokaler.

Finansiering
I beräkningarna av kommande investeringsutgifter, som legat till grund för
investeringsplanen för perioden 2020-2025, finns ett uppskattat belopp för
objektet lös utrustning hus D1, Länssjukhuset Ryhov med. Den slutligt gjorda
beräkningen innebär en högre utgift än den uppskattning som gjordes för ett antal
år sedan, kommande investeringsutrymme inom ramen för egenfinansieringsmålet
kan behöva justeras i kommande investeringsplan.
Anskaffning och därmed utbetalningar sker huvudsakligen under åren 2020-2021.
Utifrån detta rambeslut kommer en fördelning att ske till berörda
verksamhetsområden. Av den totala utgiften är bedömningen att cirka 73 miljoner
kronor kommer att skrivas av direkt och cirka 57 miljoner kronor bli föremål för
årliga avskrivningar. I flerårsplanekalkylen finns utrymme för tillkommande
avskrivningskostnader. I de fall anskaffningen av lös utrustning/inventarier
innebär en ökad årlig driftkostnad för verksamheten kompenseras detta i vissa fall
i budget efter särskild genomgång av regionledningskontoret.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-02

Beslut skickas till
Verksamhetsstöd och Service
Medicinsk vård
Kirurgisk vård
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik
Regionledningskontoret Ekonomi
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Tf regiondirektör

Arne Andersen
Direktör Verksamhetsstöd och Service

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 1-20
Tid:

2020-01-28 kl. 11:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 14
Digitaliseringsstrategi - För ett hållbart digitaliserat
Jönköpings län
Diarienummer: RJL 2018/2707
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna föreliggande förslag till digitaliseringsstrategi - För ett
digitaliserat Jönköpings län.
Sammanfattning
Förslaget till Jönköping läns digitaliseringsstrategi grundas på den
nationella strategin, som uttrycker att Sverige ska vara ledande i världen på
digitalisering. Samma ambition uttrycks i vår regionala strategi där
Jönköpings län ska vara ledande i Sverige. Fem delmål beskrivs i strategin
nämligen digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital
ledning samt digital infrastruktur.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-01-14
 Protokollsutdrag ANA 2019-12-11
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-18
 För ett hållbart digitaliserat Jönköpings län – en
digitaliseringsstrategi.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-22
Tid:

2020-01-14 kl. 08:30

Plats:

Insikten, Kulturhuset Spira

§ 10
Digitaliseringsstrategi - För ett hållbart digitaliserat
Jönköpings län
Diarienummer: RJL 2018/2707
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen
 Godkänna föreliggande förslag till digitaliseringsstrategi - För ett
digitaliserat Jönköpings län.
Sammanfattning
Förslaget till Jönköping läns digitaliseringsstrategi grundas på den
nationella strategin, som uttrycker att Sverige ska vara ledande i världen på
digitalisering. Samma ambition uttrycks i vår regionala strategi där
Jönköpings län ska vara ledande i Sverige. Fem delmål beskrivs i strategin
nämligen digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital
ledning samt digital infrastruktur.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag ANA 2019-12-11
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-18
 För ett hållbart digitaliserat Jönköpings län – en
digitaliseringsstrategi.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 158-179
Tid:

2019-12-11 kl.09.00-16.00

Plats:

Regionens hus, sal A

§166

Digitaliseringsstrategi - För ett hållbart
digitaliserat Jönköpings län
Diarienummer: RJL 2018/2707
Beslut
Nämnden
 Godkänner föreliggande förslag till digitaliseringsstrategi För ett digitaliserat Jönköpings län.
Sammanfattning
Förslaget till Jönköping läns digitaliseringsstrategi grundas på den
nationella strategin, som uttrycker att Sverige ska vara ledande i
världen på digitalisering. Samma ambition uttrycks i vår regionala
strategi där Jönköpings län ska vara ledande i Sverige. Fem
delmål beskrivs i strategin nämligen digital kompetens, digital
trygghet, digital innovation, digital ledning samt digital
infrastruktur.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidium 2019-11-27
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-18
 För ett hållbart digitaliserat Jönköpings län – en
digitaliseringsstrategi.
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Kristina Nero (V) lämnar för Vänsterpartiet följande
protokollsanteckning:
Det är viktigt att en konsekvensanalys görs av effekterna av
digitalisering och bredbandsutbyggnad. För många medborgare
och verksamheter är digitaliseringen en stor utmaning. Många
saknar idag de grundläggande förutsättningarna som krävs för
att åtnjuta fördelarna med ett digitalt samhälle.
Konsekvensanalysen ska innehålla en redogörelse för hur
regionen tillsammans med kommunerna säkerställer att
förutsättningar finns för hela regionen.
Ulf Svensson (SD) anmäler att Sverigedemokraterna inte deltar i
beslutet och återkommer vid regionstyrelsen.

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 158-179
Tid:

2019-12-11 kl.09.00-16.00

Ann-Katrin Löfstedt (M) anmäler att Moderaterna inte deltar i
beslutet och återkommer vid regionstyrelsen.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

Gun Lusth (M)

Adam Starck (S)

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 156-174
Tid:

2019-11-27 kl:13.30-16.00

Plats:

Regionens hus, sal B

§160

Digitaliseringsstrategi - För ett hållbart
digitaliserat Jönköpings län
Diarienummer: RJL 2018/2707
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 godkänna föreliggande förslag till digitaliseringsstrategi För ett digitaliserat Jönköpings län.
Sammanfattning
Förslaget till Jönköping läns digitaliseringsstrategi grundas på den
nationella strategin, som uttrycker att Sverige ska vara ledande i
världen på digitalisering. Samma ambition uttrycks i vår regionala
strategi där Jönköpings län ska vara ledande i Sverige. Fem
delmål beskrivs i strategin nämligen digital kompetens, digital
trygghet, digital innovation, digital ledning samt digital
infrastruktur.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-18
 För ett hållbart digitaliserat Jönköpings län – en
digitaliseringsstrategi.
Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 156-174
Tid:

Rune Backlund
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

2019-11-27 kl:13.30-16.00
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Regionfullmäktige

Digitaliseringsstrategi - För ett hållbart
digitaliserat Jönköpings län
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet föreslår regionfullmäktige
 godkänna föreliggande förslag till digitaliseringsstrategi - För ett
digitaliserat Jönköpings län.

Sammanfattning
Förslaget till Jönköping läns digitaliseringsstrategi grundas på den nationella
strategin, som uttrycker att Sverige ska vara ledande i världen på digitalisering.
Samma ambition uttrycks i vår regionala strategi där Jönköpings län ska vara
ledande i Sverige. Fem delmål beskrivs i strategin nämligen digital kompetens,
digital trygghet, digital innovation, digital ledning samt digital infrastruktur.

Information i ärendet
Region Jönköpings län redovisar en strategi för hur digitaliseringen ska bidra till
konkurrenskraft, full sysselsättning samt ekonomiskt, socialt och miljömässigt
hållbar utveckling. Strategin anger inriktningen för regionens
digitaliseringspolitik.
Den regionala digitaliseringsstrategin utgår från den nationella
digitaliseringsstrategin.
Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige. Det övergripande målet är att Sverige
ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Digitalt
kompetenta och trygga människor har möjlighet att driva innovation där
målmedveten ledning och infrastruktur är viktiga förutsättningar. För att nå det
övergripande målet sätts fem delmål upp om digital kompetens, digital trygghet,
digital innovation, digital ledning och digital infrastruktur. Delmålen förklarar hur
digitalisering ska kunna bidra till en positiv samhällsutveckling. Detta bidrar även
samlat till att nå regeringens mål att Sverige ska ha Europas lägsta arbetslöshet år
2020.
Digital kompetens innebär att alla ska vara förtrogna med digitala verktyg och
tjänster samt ha förmåga att följa med och delta i den digitala utvecklingen utifrån
sina förutsättningar. Genom digital trygghet ska människor, företag och
organisationer känna tillit till och förtroende i användningen av digitala tjänster
och att de är enkla att använda. Digital innovation innebär att förutsättningar för
nya eller bättre lösningar som ger värde för miljö, samhälle, företag och individer
skapas och sprids. Digital ledning pekar på vikten av att verksamheter
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effektiviseras, utvecklas och får högre kvalitet genom styrning, mätning och
uppföljning. Digital infrastruktur lyfter fram betydelsen av att s.k. hård och mjuk
infrastruktur förbättras och förstärks för att data ska kunna transporteras så
effektivt som möjligt.
Ett visionärt ledarskap krävs där politiken agerar för att förbättra förutsättningar
för att digitaliseringen av regionen sker på ett sätt som ökar samhällsnyttan. På så
vis kan de utvecklingsmöjligheter tillvaratas som t.ex. sakernas internet,
automation, artificiell intelligens och användning av stora datamängder medför.
En aktiv digitaliseringspolitik krävs såväl på regional och nationell nivå som på
EU-nivå, där stor del av vårt regelverk utformas vad gäller till exempel
infrastruktur, gränsöverskridande e-handel och digital ekonomi. Sverige är ett av
EU:s mest digitaliserade länder och har mycket att vinna på ett starkt digitaliserat
Europa och ska därför ta en aktiv och framskjuten roll i detta arbete.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-18
För ett hållbart digitaliserat Jönköpings län – en digitaliseringsstrategi.

Beslut skickas till
Regional utveckling
REGIONLEDNINGSKONTORET

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör

Ante Jankovic
Sektionschef Attraktivitet och
Livsmiljö

Strategi

Gäller för
Digitalisering
Regional Utveckling

Digitaliseringsstrategi

Förord
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Region Jönköpings läns digitaliseringsstrategi anger inriktningen för regionens
digitaliseringspolitik.
Region Jönköpings län ska bli bäst i Sverige på att ta till vara på digitaliseringens
möjligheter. Ett mycket offensivt mål eftersom regeringens ambition är att
Sverige ska bli bäst i världen. Bakgrunden till arbetet är den digitalisering som
sker i samhället samtidigt som utvecklingen av digitala tjänster och infrastruktur
är ett utpekat område i Region Jönköpings läns regionala utvecklingsstrategi
(RUS).
De möjligheter och utmaningar som kommer med den digitala utvecklingen måste
hanteras på rätt sätt för att tjäna människan, verksamheter och organisationer i
hela länet. Vårt huvudmål är en hållbar digitaliserad region och vår målbild är att
Jönköpings län är bäst i Sverige på digitalisering.
Alla i Jönköpings län ska ha möjlighet att använda sig av digitala samhällstjänster.
Därför är tillgången till bredband och den digitala världen idag en demokratifråga.
Motverkandet av utanförskap är en fråga som blir alltmer viktig. Vi vill att våra
invånare ska känna sig trygga och bekväma med den nya tekniken både privat
men också i sitt arbetliv.
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Sammanfattning
Vårt huvudmål är att Jönköpings län är bäst i Sverige på digitalisering.
Region Jönköpings län presenterar en strategi för hur digitaliseringen ska bidra till
att Jönköpings län är en attraktiv region att besöka, leva, och verka i.
Visionen i den nationella digitaliseringsstrategin är ett hållbart digitaliserat
Sverige och det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att
använda digitaliseringens möjligheter.
Den regionala digitaliseringsstrategin anknyter till våra sex strategier i Region
Jönköpings läns Regionala Utvecklingsstrategi (RUS) och delmålen i den
nationella digitaliseringsstrategin.
Digitalt kompetenta och trygga människor har möjlighet att driva innovation där
målmedveten ledning och infrastruktur är viktiga förutsättningar. För att nå det
övergripande målet sätts fem delmål upp om digital kompetens, digital trygghet,
digital innovation, digital ledning och digital infrastruktur. De nationella
målbeskrivningarna har kompletterats med framgångsfaktorer som är
grundläggande för att Jönköpings län ska vara bäst på digitalisering.
En aktiv digitaliseringspolitik krävs såväl på regional och nationell nivå som på
EU-nivå, där stor del av vårt regelverk utformas vad gäller till exempel
infrastruktur, gränsöverskridande e-handel och digital ekonomi. En inre marknad
som till fullo drar nytta av digitaliseringens möjligheter har stor potential att bidra
till hållbar tillväxt och konkurrenskraft.
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Digitaliseringsstrategin i ett sammanhang
Digital omställning
Digitaliseringen är den enskilt största förändringsfaktorn i vår tid. Det som sker i
vårt samhälle idag är ett paradigmskifte som är jämförbart med den industriella
revolutionen i början av 1900-talet. På mindre än 30 år har människans beteenden
och förutsättningar förändrats radikalt. Alla områden i samhället påverkas. Det
handlar inte längre om att automatisera utvalda processer utan skapa helt nya
system uppbyggda utifrån de möjligheter nya tekniker erbjuder idag, samt
kommer att erbjuda framöver.
Digitaliseringen är här för att stanna, antalet produkter som är uppkopplade ökar
hela tiden och redan 2020 beräknas vi nå 50 miljarder uppkopplade enheter i
världen. Men om syftet med digitaliseringen ska uppnås måste vi börja hos
användaren och inte i tekniken. Digitalisering har som syfte att med hjälp av
digital teknik förenkla människans livsvillkor. Antingen genom att göra befintliga
verksamheter och processer snabbare eller genom att skapa helt nya innovationer.
Digitaliseringen påverkar alla branscher från sjukvård till handel och industri.
Börjar vi med individens behov får vi teknik som gör att boende, besökare och
företag erbjuds nya och bättre tjänster.
Det nya digitaliserade samhället är sårbart på ett nytt sätt och utsätts för nya
risker. Detta innebär att vi också behöver ha ett tydligt fokus på säkerhet och
integritet för såväl individ som organisation. I takt med att informationssamhället
utvecklas och kommunikation mellan människor blir enklare, ökar också
möjligheten att välja bort information samt fysiska möten med andra vilket kan
leda till segregation och grupperingar.
Alla i Jönköpings län ska ha möjlighet att använda sig av digitala samhällstjänster.
Därför är tillgången till internet och den digitala världen idag en demokratifråga.
Motverkandet av utanförskap är en fråga som blir alltmer viktig. Vi vill att våra
invånare ska känna sig trygga och bekväma med den nya tekniken både privat
men också i sitt arbetliv. Digitalisering bidrar till att skapa förutsättningar för ett
öppet och inkluderande demokratiskt samhälle med goda möjligheter att uttrycka
och sprida åsikter, idéer och information. Samtidigt ökar möjligheterna att sprida
hot, hat, extremistisk propaganda och att medvetet sprida falsk information.
Yttrandefriheten i det demokratiska samhället måste ges mycket vida ramar, men
när det handlar om brottsliga handlingar krävs ett kraftfullt agerande oavsett om
dessa sker i digitala miljöer eller någon annanstans.
Delningsekonomin som möjliggör för individer och företag att sälja, hyra, låna
och dela eller byta underutnyttjade tillgångar främst via digitala plattformar, är en
del av den digitala marknaden. Delningsekonomin har många fördelar och det ska
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finnas förutsättningar så att den kan bidra till att effektivisera företagande,
förenkla individers vardag samt bidra till en mer effektiv resursanvändning.

Det tredelade systemet
Den regionala digitaliseringsstrategin utgår från flera olika nationella
styrdokument, likväl som regionala. Strategin ersätter den regionala digitala
agendan (ReDA), samt kompletteras med en regional handlingsplan där
aktiviteterna som leder till målen och delmålen finns beskrivna.


Nationell nivå
o För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi
o Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi
o Utveckling i en digital tid – En strategi för grundläggande
förutsättningar



Regional nivå
o Regional utvecklingsstrategi (RUS)
o Regional digitaliseringsstrategi
o Regional bredbandsstrategi
o Smart specialiseringsstrategi
o Innovationsstrategi



Kommunal nivå
o Kommunala översiktsplaner
o Kommunala digitaliseringsstrategier/agendor
o Digitaliseringsrådets verksamhetsplan
o Kommunal utvecklings verksamhetsplan
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Syfte och målgrupp
Syfte med den regionala digitaliseringsstrategin är att ange riktningen för länets
utveckling inom digitalisering för att nå vårt huvudmål att Jönköpings län är bäst i
Sverige på digitalisering. Digitaliseringsstrategin skall ses som ett levande verktyg
för att underlätta samverkan mellan länets aktörer såväl det offentliga som det
privata. Strategin tar sin utgångspunkt i länets utmaningar och möjligheter med
sikte mot fem prioriterade delmål. Målgruppen för strategin är aktörer som berörs
av den digitala omställningen exempelvis, kommuner, kommunala
samverkansorgan, privata aktörer och kluster.
Indirekt kommer länets invånare dra nytta av den digitala utvecklingen som sker
tack vare strategins verkan. Digitalisering ger möjlighet till större inkludering och
jämställdhet, bättre livsmiljö och folkhälsa samt trygghet för individen.
För att skapa förutsättningar för att nå delmålen krävs samverkan mellan aktörer
både inom och utanför länet. Att digitalisering prioriteras fullt ut av samtliga
aktörer är en förutsättning för att Jönköpings län ska bli bäst i Sverige på
digitalisering. Region Jönköpings län ska med utgångspunkt ur
digitaliseringsstrategin:




Bidra till ökad kunskap och medvetenhet om digitaliseringens betydelse
Bidra till samverkan och synergier för att nå delmålen
Leda lämpliga aktiviteter och skapa handlingsplaner för att nå delmålen

Detta strategidokument har ett tidsmässigt perspektiv som ligger i linje med den
Regionala Utvecklingsstrategins första delavstämning 2024.
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Bakgrund
Regional bredbandsstrategi
Syftet med den regionala bredbandsstrategin är att ange riktningen för det
regionala bredbandsarbetet samt att skapa förutsättningar för fortsatt
bredbandsutbyggnad till alla oavsett var man bor, verkar och vistas. Den är även
en del av, och en förutsättning för, de övriga områdena inom
digitaliseringsarbetet.
Denna regionala strategi för bredbandsutbyggnad kan åstadkomma tre saker.
1. Ett förbättrat samarbetet mellan länets olika bredbandsaktörer.
2. En bättre och tydligare samordning av de offentliga aktörernas agerande
för att underlätta utbyggnad och användande av bredbandstjänster hos
företag och hushåll.
3. Beskriva aktiviteter och ansvar för att nå de nationella och regionala
målen.
I detta strategidokument har valts ett tidsmässigt perspektiv för de långsiktiga
målen till år 2025 som sammanfaller med tidsperspektivet för de svenska
nationella bredbandsmålen.

För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi
Strategin anger inriktningen för regeringens digitaliseringspolitik. Visionen är ett
hållbart digitaliserat Sverige. Det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i
världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Digitalt kompetenta och
trygga människor har möjlighet att driva innovation där målmedveten ledning och
infrastruktur är viktiga förutsättningar.
För att nå det övergripande målet innehåller strategin fem delmål om digital
kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning och digital
infrastruktur. Delmålen förklarar hur digitalisering ska kunna bidra till en positiv
samhällsutveckling.

Regional Utvecklingsstrategi (RUS)
Den regionala utvecklingsstrategin antogs 2019 och blickar fram mot 2035. Den
utgår från en vision och sex strategier. För varje strategi finns ett antal
handlingsplaner som ska stödja varandra och fungera tvärsektoriellt – för att en
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insats ska fungera i en av handlingsplanerna kan det krävas kompletterande
insatser i någon eller några av de övriga delstrategierna inom den Regionala
utvecklingsstrategin.
För att uppnå detta anges följande delstrategier:







En hållbar region
En kompetent region
En smart region
En attraktiv region
En tillgänglig region
En global region

Regional Digital Agenda (ReDA)
Regionens strategidokument kring digitalisering 2015.
Syftet med Regional Digital Agenda är att bidra till utveckling och tillväxt i länet
genom samverkan mellan region Jönköpings län, länsstyrelsen och kommunerna i
Jönköpings län och andra aktörer. Den regionala digitala agendans syfte är att vara
utgångspunkt för samverkan kring länets digitala utveckling. Det övergripande
nationella målet är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda
digitaliseringens möjligheter. Jönköpings län ska bli en region som präglas av hög
IT-användning, eftersom det bidrar till att den regionala utvecklingen blir mer
hållbar.
Den regionala digitala agendan för Jönköpings län har fem strategiska
insatsområden. De identifieras som de viktigaste områdena att arbeta med i
Jönköpings län för att nå de nationella, övergripande målen (lätt och säkert att
använda, tjänster som skapar nytta, det behövs infrastruktur, IT:s roll för
samhällsutvecklingen, enklare vardag för privatpersoner och företag, smartare och
öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet, högre kvalitet och
effektivitet i verksamheten). Insatsområdena är:






Digital infrastruktur
Effektiv digital kommunikation
Samverkan mellan länets digitala aktörer
Delaktighet för alla
Tryggare vardag

Nuläget i Jönköpings län utifrån digitaliseringsperspektivet
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För att nå framgång och ha en bra grund att stå på när en ny strategi ska tas fram är det
viktigt med dialog för att prioritera rätt. Vi har därför genomfört kommundialoger i länets
samtliga kommuner med inriktning bredband och digitalisering. För att digitaliseringens
möjligheter ska kunna användas på allra bästa sätt är stabilt bredband och säkra
anslutningar en förutsättning.
Att ställa om till och införa nya digitala arbetssätt kräver kompetensutveckling för chefer
och ledare. Ledarskapet är alltid avgörande om förändringsarbetet blir framgångsrikt eller
inte. När det handlar om att digitalisera tjänster och processer finns fortfarande en viss
rädsla för att detta kan medföra att man som anställd effektiviserar bort sin funktion och
sig själv. Samtidigt ställer den yngre generationen högre och högre digitaliseringskrav på
kommunen.
För att utveckla nya digitala lösningar har vi i Jönköpings län ett samverkansorgan –
Digitaliseringsrådet (D-rådet). D-rådets arbete fokuseras på att arbeta med en gemensam
strategi och lämpliga utvecklingsområden inom digitalisering med syftet att öka nyttan
för invånare, näringsliv, föreningar samt för inre effektivisering av medlemmarnas
organisationer. Genom samverkan och samfinansiering ska utvecklingen kunna gå
snabbare och ge bättre effekter. D-rådet arbetar aktivt med kompetensutveckling inom
digitalisering samt är delaktig i forskning kring digitaliseringens effekter och nyttor, för
invånare och den offentliga styrningen.
Välfärden är i behov av digitalisering. Om vi ska fortsätta bygga vårt välfärdssamhälle
måste vi hitta nya lösningar och rusta oss för att kunna ställa om snabbt med verktyg och
metoder som vi ännu inte vet finns. Just nu är det ett stort fokus på de interna processerna
inom förvaltningarna.
Bredband är i dag livsviktigt både för näringsliv men också för individer. Att turism- och
besöksnäringen dessutom växer stort och fort på landsbygden gör att bredbandsutbyggnad
blir mer och mer prioriterad. Tillgången till bredband och den digitala världen är idag en
demokratifråga och ger bland annat möjlighet till kultur och lärande för alla i hela länet.
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Övergripande mål
Vårt övergripande huvudmål är att Jönköpings län är bäst i Sverige på
digitalisering.
Den Regionala digitaliseringsstrategin syftar till att tydliggöra och stärka arbetet
med att uppnå det av riksdagen beslutade målet att Sverige ska vara bäst i världen
på att använda digitaliseringens möjligheter. I denna strategi bryts det
övergripande målet ned i fem delmål. Genom att följa upp delmålen kan en god
bild skapas av länets förutsättningar för och utveckling mot att nå det
övergripande målet.
Delmål
1. Digital kompetens
I Jönköpings län kan alla utveckla och använda sin digitala kompetens.
2. Digital trygghet
I Jönköpings län finns de bästa förutsättningarna för att alla på ett säkert
sätt kan ta del av, ta ansvar för samt ha tillit till det digitala samhället.
3. Digital innovation
I Jönköpings län finns de bästa förutsättningarna för att digitalt drivna
innovationer ska utvecklas, spridas och användas.
4. Digital ledning
I Jönköpings län sker relevant, målmedveten och rättssäker effektivisering
och kvalitetsutveckling genom digitalisering.
5. Digital infrastruktur
Alla i Jönköpings län har tillgång till infrastruktur som medger snabbt
bredband, stabila mobila tjänster och som stödjer digitalisering.
Delmålen tydliggör viktiga aspekter för digitaliseringen och förutsättningar för att
digitalisering ska kunna bidra till en positiv samhällsutveckling. Det räcker inte
med att skapa goda förutsättningar, utan det är först när digitaliseringen
därigenom kommer till användning ute i samhället som mervärdet förverkligas.
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Delmål och inriktning
Digital kompetens
I Jönköpings län kan alla utveckla och använda sin digitala kompetens.
Delmålet digital kompetens innebär att alla är förtrogna med digitala verktyg och
tjänster samt har förmåga att följa med och delta i den digitala utvecklingen
utifrån sina förutsättningar. Digital kompetens handlar dels om tekniska
färdigheter att använda digitala verktyg och tjänster, dels om medie- och
informationskunnighet, som omfattar de kunskaper och förmågor som krävs för
att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och
sammanhang. Digital kompetens omfattar även förmågan att följa med i den
digitala utvecklingen på ett sätt som ger möjlighet att få och behålla en
anställning, att kunna starta och driva företag eller för att stärka organisationers
eller företags innovationsförmåga och konkurrenskraft.
Framgångsfaktorer
 Samverkansformerna med utbildningsanordnare, forskningssystem och
arbetsmarknad är starka och under ständig utveckling.
 Tillgången till efterfrågad spetskompetens värnas och utvecklas för att
matcha behoven i länet
 Nya tekniker för lärandeprocesser uppmuntras och tillgängliggörs (t ex VR
och AR)
 Medarbetare i vår egen organisation är väl förtrogna med digitala
hjälpmedel och har tillgång till dessa
 Länets alla invånare har möjlighet till och kan få stöd i att använda sig av
digitala tjänster
Exempel på aktiviteter och åtgärder
 Genomföra utbildning i digitalisering för chefer och ledare
 Inspirera tjänstemän och politiker om digitaliseringens möjligheter
 Skapa en fysisk mötesplats där teknik kan testas
 Arbeta för mötesplatser där digital kompetens förmedlas
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Digital trygghet
I Jönköpings län finns de bästa förutsättningarna för att alla på ett säkert sätt kan
ta del av, ta ansvar för samt ha tillit till det digitala samhället.
Delmålet digital trygghet innebär att människor, företag och organisationer känner
tillit till och förtroende i användningen av digitala tjänster samt enkelt kan
använda dem. Eftersom digitalisering förändrar samhället i grunden på fler sätt än
de som tidigare kopplats ihop med teknikutveckling, finns ett behov av ett vidare
trygghetsperspektiv. Utöver informationssäkerhet och personlig integritet behöver
även frågor om människors och företags syn på hur samhället klarar av att hantera
de risker som digitaliseringen innebär inkluderas. Förutom bl.a. digital kompetens
är trygghet och tillgänglighet viktiga faktorer för digital delaktighet. Privata och
offentliga aktörer behöver agera på ett ansvarsfullt sätt. Det är angeläget att det
digitala samhället genomsyras av ett demokratiskt synsätt och att alla känner en
grundtrygghet i den digitala samhällsutvecklingen. Alla ska våga lita på digitala
tjänster och både vilja och kunna bidra till användningen av dessa. Det krävs
dessutom säkra digitala system, som värnar den personliga integriteten och att
identifierade sårbarheter hanteras när människor och samhället i allt högre grad
blir beroende av att teknik är uppkopplad och kommunicerbar via internet.
Framgångsfaktorer
 Samlad information för individens offentliga ärenden
 All offentlig service finns digital
 Rutiner för säkerhet och integritet vidareutvecklas och följs upp
Exempel på aktiviteter och åtgärder
 Delta i aktiviteter och projekt med mål att samla individers offentliga
ärenden
 Uppmuntra till och informera om vikten av säker inloggning
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Digital innovation
I Jönköpings län finns de bästa förutsättningarna för att digitalt drivna
innovationer ska utvecklas, spridas och användas.
Delmålet digital innovation innebär att det finns konkurrenskraftiga
förutsättningar för att nya eller förbättrade produkter och tjänster som ger värde
för samhälle, företag, miljö och människor skapas och sprids. Innovation kan
bidra till att lösa samhällets utmaningar och till ett modernt och hållbart
samhällsbygge genom att kombinera kunskap på nya sätt eller genom att tänka
helt nytt. Innovation är en förutsättning för att den offentliga sektorn ska hitta nya
och effektiva lösningar på flera av dagens stora samhällsutmaningar och för att
näringslivet ska kunna stärka sin konkurrenskraft. Det handlar exempelvis om nya
sätt att resa, bo, göra affärer, leva, konsumera, kommunicera samt tillvarata och
bevara jordens resurser och ekosystem och minska klimat- och miljöpåverkan.
Digital teknik och data skapar nya möjligheter för innovation och företagande.
Denna kraft behöver tas tillvara, och länets näringsliv ges bästa möjliga
förutsättningar att verka i och bidra till den digitala ekonomin och både utveckla
och använda sig av nya produkter och tjänster. Det är viktigt att hela näringslivet–
från småföretag till storkoncerner, från den traditionella tillverkningsindustrin till
nya startupföretag – ges bästa möjliga förutsättningar att verka i och bidra till den
digitala ekonomin. Digitalisering skapar även nya möjligheter till handel och inte
minst ökade möjligheter också för små och medelstora företag att sälja på en
internationell marknad. Data som genereras ökar kunskaperna om individuella
behov och önskemål och kan även ligga till grund för nya tjänster. På så vis kan
utvecklingen mot ökat välstånd och övergången till en grön och resurseffektiv
ekonomi påskyndas. Innovation är också en nyckelfaktor i arbetet med att
påskynda förändringen som krävs för att nå de globala målen för
hållbarutveckling i Agenda 2030 och Parisavtalet.
Framgångsfaktorer
 Aktörer i Jönköpings län är naturliga samarbetspartners för nationella och
internationella initiativ för stärkt konkurrenskraft genom digitalisering (t
ex Digitaliseringslyftet, Smart industri)
 Det finns en fysisk mötesplats där teknik kan testas
 Vi har testbäddar för digital innovation
 Uppmuntrar, stödjer och när det går initierar datadriven och digitalt driven
innovation och forskning
Exempel på aktiviteter och åtgärder
 Samverka med arenor som underlättar digitala innovationsprocesser
 Samverka med organisationer kring utveckling av smarta samhällen
 Verka för att det i länet testas och byggs ut nya former för digital
kommunikation (t ex 5G)
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Digital ledning
I Jönköpings län sker relevant, målmedveten och rättssäker effektivisering och
kvalitetsutveckling genom digitalisering.
Delmålet digital ledning innebär att verksamheter effektiviseras, utvecklas och får
högre kvalitet genom styrning, mätning och uppföljning. Det är viktigt att arbetet
inriktas på hur digitaliseringens möjligheter kan tillvaratas och risker minimeras,
inte bara hur digitalisering i sig kan främjas. Ett kostnadseffektivt perspektiv på
tillgängliga resurser är en självklar förutsättning för att digitaliseringens
möjligheter ska kunna tillvaratas på bästa sätt. Det är viktigt att företag,
organisationer och människor kan möta offentliga verksamheter på ett enkelt sätt.
Det är också viktigt att skapa bättre förutsättningar på områden där digitalisering i
dag inte används fullt ut. Offentliga åtgärder, lagstiftning och styrmedel kan
behöva utformas för att realisera positiva nettoeffekter av utvecklingen.
Därigenom kan omställningen till resurseffektivitet stödjas vilket även kan bidra
till uppsatta klimat- och miljömål. Resurseffektiviseringen och moderniseringen
av regelverk får inte ske på bekostnad av minskat skydd för individens integritet
eller försämrad nationell säkerhet. Även i ett effektivt digitaliserat Sverige måste
produktionen och distributionen av varor och information vara robust och säker.
För särskilt vitala funktioner och system bör redundans eftersträvas.
Framgångsfaktorer
 Ett samordnat arbete med digitalisering i Jönköpings läns
 Användarfokus vid digitalisering av processer
 Fortlöpande analys av digital mognad och behov av åtgärder
 Det finns en gemensam målbild av framtidens smarta samhälle
Exempel på aktiviteter och åtgärder
 Skapa och förvalta en testbädd för infrastruktur
 Kartlägga brister och behov i digitalt ledarskap samt finna
samverkanslösningar
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Digital infrastruktur
Alla i Jönköpings län har tillgång till infrastruktur som medger snabbt bredband,
stabila mobila tjänster och som stödjer digitalisering.
Delmålet digital infrastruktur innebär en förbättring och förstärkning av
infrastruktur för elektroniska kommunikationer som är en avgörande förutsättning
för att data ska kunna transporteras. Tillgång till bredbandsinfrastruktur ger ökade
möjligheter att ta del av samhällets tjänster och utbud, att driva företag och det
bidrar till social sammanhållning. För ett modernt samhällsbygge är infrastruktur
en förutsättning och digitalisering är beroende av en fungerande infrastruktur. Den
omfattar allt från (hårda) fysiska ledningar till (mjuka) logiska system för
trafikhantering. Hård infrastruktur är bl.a. kablar, master och basstationer, dvs. det
som transporterar data. Mjuk infrastruktur är bl.a. lagar, standarder,
begreppsanvändning och internetprotokoll, dvs. det som gör att data kan utbytas.
Området kan också kopplas till målet i Agenda 2030 som handlar om att bygga
motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar
industrialisering och främja innovation. Tillgång till bredband och mjuk
infrastruktur är nödvändiga förutsättningar för stärkt konkurrenskraft och för att
kunna möjliggöra effektiviseringsvinster.
Framgångsfaktorer
 Alla har tillgång till snabbt och robust internet.
 Gemensamma standarder och begreppsmodeller för att skapa goda
förutsättningar för digital samverkan
Exempel på aktiviteter och åtgärder
 Samverka med Regionsamverkan Syd (RSS) i digitaliseringsarbetet.
 Arbeta för gemensamma standarder och begreppsmodeller tillsammans
med relevanta aktörer
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Uppföljning
Uppföljning av strategin ska göras årligen av Region Jönköpings län, och beredas
av regional utveckling. En större uppföljning, där även revidering av strategin kan
bli aktuell, kommer att genomföras år 2022. Uppföljningen presenteras årligen för
attraktivitet, näringsliv och arbetsmarknad (ANA) som ansvarig nämnd på
regional nivå.
Uppföljning av delmålen i digitaliseringsstrategin och dess handlingsplaner
kommer att ske löpande i ett verksamhetssystem. Ett förankrat ledningssystem
kommer att implementeras bland länets aktörer vars uppgift är att prioritera,
delegera samt vara uppmärksamma och följsamma när det gäller digitala trender.
Regionala utvecklingsstrategins delstrategier kommer följas parallellt för att
synkningen av dessa strategier är relevant över tid.

Kommunikation
En kommunikationsplan kommer att arbetas fram som identifierar målgrupper och
aktiviteter för spridning av hur arbetet med digitaliseringsstrategin fortskrider. En
viktig och återkommande aktivitet i kommunikationsplanen är Digitaliseringskonferensen. I den digitaliserade världen ser vi att det fysiska mötet fortfarande
har en viktig roll att spela. När människor möts skapas goda samtal och bra
grunder för samverkan vilket är av yttersta vikt för att nå strategins huvudmål att
Jönköpings län är bäst i Sverige på digitalisering.
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PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 1-20
Tid:

2020-01-28 kl. 11:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 15
Bredbandsstrategi - Jönköpings län helt uppkopplat
2025
Diarienummer: RJL 2018/2706
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Godkänna föreliggande förslag till bredbandsstrategi - Jönköping län
helt uppkopplat 2025, med nedan föreslagna ändringar
2. Stryka meningarna på sida 24:
Detta kan innebära att regionala medel tillförs
I de fall som kommunera har ett stadsnät så är det viktigt att skilja
på den strategiska rollen för bredbandsutvecklingen i kommunen
och bolagets verksamhet.
3. I strategin lägga till: I det fortsatta arbetet med bredbandsstrategin
beakta införandet av 5G i länet.
Reservationer
Malin Wengholm och Thomas Bäuml, Moderaterna reserverar sig till
förmån för eget yrkande, i vilket Samuel Godrén och Håkan NyborgKarlsson, Sverigedemokraterna instämmer.
Sammanfattning
Förslaget till bredbandsstrategi – Jönköpings län helt uppkopplat 2025
redovisar nationellt, regionalt och lokalt ansvar för
bredbandsinfrastrukturens utbyggnad och uppdelat i tidsperspektiv. Den
beskriver nyttan för invånare och näringsliv samt redovisar behovet av
ledarskap på olika nivåer. Handlingsplan skall utarbetas i nästa fas.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-01-14
 Protokollsutdrag från TIM 2019-12-10
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-18
 Jönköpings län helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi
Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 1-20
Tid:

2020-01-28 kl. 11:00

Plats:

Sal A, Regionens hus
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Malin Wengholm, yrkar för Moderaterna att bredbandsstrategin
kompletteras med en kostnadsplan samt att tidsplanen för att uppnå satta
mål revideras så att tidsramar mer realistiskt kan följas.
Samuel Godrén instämmer i ovanstående tilläggsyrkande från Moderaterna.
Beslutsgång
På ordförandes fråga bifaller styrelsen arbetsutskottet tillika TIM-nämndens
förslag till bredbandsstrategi.
Ordföranden ställer Moderaternas tilläggsyrkande under proposition och
finner att styrelsen avslår yrkandet.
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-22
Tid:

2020-01-14 kl. 08:30

Plats:

Insikten, Kulturhuset Spira

§ 11
Bredbandsstrategi - Jönköpings län helt uppkopplat
2025
Diarienummer: RJL 2018/2706
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen
1. Godkänna föreliggande förslag till bredbandsstrategi - Jönköping län
helt uppkopplat 2025.
2. Stryka meningarna på sida 24:
Detta kan innebära att regionala medel tillförs
I de fall som kommunera har ett stadsnät så är det viktigt att skilja
på den strategiska rollen för bredbandsutvecklingen i kommunen
och bolagets verksamhet.
3. I strategin lägga till: I det fortsatta arbetet med bredbandsstrategin
beakta införandet av 5G i länet.
Sammanfattning
Förslaget till bredbandsstrategi – Jönköpings län helt uppkopplat 2025
redovisar nationellt, regionalt och lokalt ansvar för
bredbandsinfrastrukturens utbyggnad och uppdelat i tidsperspektiv. Den
beskriver nyttan för invånare och näringsliv samt redovisar behovet av
ledarskap på olika nivåer. Handlingsplan skall utarbetas i nästa fas.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från TIM 2019-12-10
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-18
 Jönköpings län helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 170-185
Tid:

2019-12-10 kl.09.00-15.35

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§180

Bredbandsstrategi – Jönköpings län helt
uppkopplat 2025
Diarienummer: RJL 2018/2706
Beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige
1. Godkänna föreliggande förslag till bredbandsstrategi Jönköping län helt uppkopplat 2025.
2. Stryka meningarna på sida 24:
Detta kan innebära att regionala medel tillförs
I de fall som kommunera har ett stadsnät så är det viktigt
att skilja på den strategiska rollen för
bredbandsutvecklingen i kommunen och bolagets
verksamhet.
3. I strategin lägga till: I det fortsatta arbetet med
bredbandsstrategin beakta införandet av 5G i länet.
Reservationer
Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån
för eget yrkande.
Sammanfattning
Förslaget till bredbandsstrategi – Jönköpings län helt uppkopplat
2025 redovisar nationellt, regionalt och lokalt ansvar för
bredbandsinfrastrukturens utbyggnad och uppdelat i
tidsperspektiv. Den beskriver nyttan för invånare och näringsliv
samt redovisar behovet av ledarskap på olika nivåer.
Handlingsplan skall utarbetas i nästa fas.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-21
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-18
 Jönköpings län helt uppkopplat 2025 – en
bredbandsstrategi

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 170-185
Tid:

2019-12-10 kl.09.00-15.35
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordförande föreslår att följande meningar stryks på sid 24:
Detta kan innebära att regionala medel tillförs.
och
I de fall som kommunera har ett stadsnät så är det viktigt att
skilja på den strategiska rollen för bredbandsutvecklingen i
kommunen och bolagets verksamhet.
Därefter föreslår ordföranden att följande text läggs till i strategin:
Att i det fortsatta arbetet med bredbandsstrategin beakta
införandet av 5G i länet.
Eva Nilsson (M) ställer sig bakom ordförandens förslag och
lämnar för Moderaterna följande yrkande:
Moderaterna ser att bredbandsstrategin kompletteras med en
kostnadsplan för att uppnå satta mål. Vi ser vidare att tidsplanen
för att uppnå satta mål revideras så att tidsramar mer realistiskt
kan följas.
Arnold Carlzon (KD) och Bengt Petersson (C) yrkar bifall till
ordförandens förslag, samt yrkar avslag på Moderaternas yrkande.
Robert Andersson (SD) yrkar bifall till moderaternas
tilläggsyrkande.
Beslutsgång
På Ordförandens fråga om nämnden bifaller föreliggande förslag
med de två strykningarna och tillägget om 5 G, beslutar nämnden
bifalla ordförandens förslag.
Därefter ställer ordföranden Moderaternas tilläggsyrkande under
proposition och finner att nämnden avslår förslaget.
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Bredbandsstrategi – Jönköpings län helt
uppkopplat 2025
Diarienummer: RJL 2018/2706
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Godkänna föreliggande förslag till bredbandsstrategi Jönköping län helt uppkopplat 2025.
Sammanfattning
Förslaget till bredbandsstrategi – Jönköpings län helt uppkopplat
2025 redovisar nationellt, regionalt och lokalt ansvar för
bredbandsinfrastrukturens utbyggnad och uppdelat i
tidsperspektiv. Den beskriver nyttan för invånare och näringsliv
samt redovisar behovet av ledarskap på olika nivåer.
Handlingsplan skall utarbetas i nästa fas.
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Regionfullmäktige

Bredbandsstrategi - Jönköpings län
helt uppkopplat 2025
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionfullmäktige
 Godkänna föreliggande förslag till bredbandsstrategi - Jönköping län helt
uppkopplat 2025.

Sammanfattning
Förslaget till bredbandsstrategi – Jönköpings län helt uppkopplat 2025 redovisar
nationellt, regionalt och lokalt ansvar för bredbandsinfrastrukturens utbyggnad
och uppdelat i tidsperspektiv. Den beskriver nyttan för invånare och näringsliv
samt redovisar behovet av ledarskap på olika nivåer. Handlingsplan skall
utarbetas i nästa fas.

Information i ärendet
Region Jönköpings län redovisar förslag till regional bredbandsstrategi för att
möta människors behov av snabbt bredband och stabila mobila tjänster av god
kvalitet.
Region Jönköpings läns strategi om ett Jönköpings län helt uppkopplat 2025
beskriver förutsättningar för att bo och verka i hela länet, driva tillväxt och
innovativ produktion, utifrån ett bredbandsperspektiv. Den regionala
bredbandsstrategin har sin utgångspunkt i den nationella bredbandsstrategin
Sverige helt uppkopplat 2025. Målsättningen är att alla hushåll och företag har
minst 100 Mbit/s år 2020 och att 98% av alla hushåll och företag har 1 Gbit/s år
2025. Utvecklingen när det gäller bredbandsutbyggnad och bredbandsanvändning
sker i mycket snabb takt. Ett aktivt och delaktigt ledarskap är därför viktigt när
digital infrastruktur ska byggas till alla länsinvånare. Dessutom krävs en tydlighet
för hur olika aktörer på bredbandsmarknaden förhåller sig till varandra och hur
bredbandsutbyggnaden påverkas av deras inbördes förhållande. Det krävs robusta
nät med tillräcklig bandbredd och redundanta nät.
Utbyggnaden måste utföras mer rationellt och underlättas för att skapa en ökad
kostnadseffektivitet. Fokus måste ligga på människors behov av bredband oavsett
om de bor i större tätort, i småort eller på landsbygden. Det är också viktigt att alla
erbjuds bredbandsutbyggnaden men också att den möts av efterfrågan och
betalningsvilja på rimliga villkor.
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RJL 2018/2706

Utgångspunkten är en marknadsdriven utbyggnad som sker i samklang med det
ansvar som det offentliga har såsom tillgänglighet till samhällsservice och för
långsiktigt hållbar tillväxt och företagande. Såväl de privata marknadsaktörernas
som det offentligas roll betonas i strategin. Det är viktigt att privata investeringar
inte förhindras och trängs ut, samtidigt som det offentligas ansvar när det gäller
tillgång till och användning av digitala tjänster måste tydliggöras.
Handlingsplan kommer att utarbetas som nästa arbetsfas.

Beslutsunderlag
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Beslut skickas till
Regional utveckling
REGIONLEDNINGSKONTORET

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör

Anna Olsson
Sektionschef Hållbarhet

Gäller för
Regional utveckling
Samhällsbyggnad och infrastruktur

Bredbandsstrategi

Förord
Tillgång till bredband är en förutsättning för att kunna ta del av samhället och av
stor vikt för en hållbar ekonomisk tillväxt nationellt, regionalt och lokalt. Den
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service och de tjänster som idag, inom både privat och offentlig sektor, erbjuds
digitalt utvecklas hela tiden och användningsområdena ökar för varje dag.
Allt detta ställer krav på såväl tillgången till bredband som den egna kompetensen
att kunna ta del av de tjänster som erbjuds. Infrastrukturen behöver ha en god
kapacitet, vara tillgänglig samt säker. En öppen och robust bredbandsinfrastruktur
där kapaciteten i sig inte utgör begränsningar blir då en förutsättning. Detta gäller
både de fasta och mobila näten.
Strategin ska gälla för perioden 2020-2025 vilket är samma som för den nationella
strategin. Det innebär även att kommuner och Region Jönköpings län kommer ha
goda förutsättningar att på bred front kunna utveckla sin verksamhet och
kommunicera med medborgarna via olika typer av e-tjänster och andra
digitaliseringstillämpningar.

Underskrift?
Regional utvecklingsdirektör
Politiken?
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Sammanfattning
Syftet med den regionala bredbandstrategin är att ange riktningen för det regionala
bredbandsarbetet samt att skapa förutsättningar för den fortsatta utbyggnaden av
bredband i länet. Denna strategi ska åstadkomma tre saker:
1. Ett förbättrat samarbetet mellan länets olika bredbandsaktörer.
2. En bättre och tydligare samordning av de offentliga aktörernas agerande
för att underlätta utbyggnad och användande av bredbandstjänster hos
företag och hushåll.
3. Beskriva aktiviteter och ansvar för att nå de nationella och regionala
målen.
Tiden för bredbandsstrategin sträcker sig fram till 2025. Det tidsperspektivet
sammanfaller med de svenska nationella bredbandsmålen.
För att nå de nationella bredbandsmålen samt de regionala finns ett antal viktiga
områden och framfångsfaktorer. För att nå goda effekter krävs ett gott samarbete
mellan nationell och regional nivå.
De viktigaste områdena för att nå framgång är:






Samverkan
Samordning
Användning
Teknik och robusthet
Finansiering
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Syfte och målgrupp
Syftet med den regionala bredbandsstrategin är att ange riktningen för det
regionala bredbandsarbetet samt att skapa förutsättningar för fortsatt
bredbandsutbyggnad till alla oavsett var man bor, verkar och vistas. Den är även
en del av, och en förutsättning för, de övriga områdena inom
digitaliseringsarbetet.
Målgruppen är aktörer som verkar för en utbyggd bredbandsinfrastruktur. Mer
specifikt är detta nationella, regionala och lokala operatörer, kommunerna,
länsstyrelsen, intresseorganisationer samt Region Jönköpings län.
Utbyggnaden av bredband i Sverige är i huvudsak marknadsdriven. Den offentliga
rollen är att stimulera utbyggnad i områden där marknaden inte anser det vara
lönsamt att investera i.
För att skapa förutsättningar för fortsatt bredbandsutbyggnad till alla oavsett var
man bor, verkar och vistas i Jönköpings län kommer det att krävas att det
offentliga kompletterar marknaden och stödjer utbyggnad på landsbygden och i
mindre tätorter. I Sverige sker detta till stor del med fiberföreningar med stora
ideella insatser. De offentliga insatserna landar också till stor del hos kommunala
stadsnät och nationella operatörer
Denna regionala strategi för bredbandsutbyggnad kan åstadkomma tre saker.
1. Ett förbättrat samarbetet mellan länets olika bredbandsaktörer.
2. En bättre och tydligare samordning av de offentliga aktörernas agerande
för att underlätta utbyggnad och användande av bredbandstjänster hos
företag och hushåll.
3. Beskriva aktiviteter och ansvar för att nå de nationella och regionala
målen.
I detta strategidokument har valts ett tidsmässigt perspektiv för de långsiktiga
målen till år 2025 som sammanfaller med tidsperspektivet för de svenska
nationella bredbandsmålen.
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Bakgrund
2009 antog Sverige en bredbandsstrategi1 som slog fast att 90 procent av
hushållen och företagen ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år
2020. Denna anger även att alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att
använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband.
På regional nivå tog länsstyrelsen fram en strategi2 som utöver de nationella
målen även fastslog att all offentlig verksamhet ska ha tillgång till 100 Mbit/s
samt att det ska finnas öppna och robusta nät mellan alla tätorter och småorter i
länet.
Då digitaliseringen av samhället går fort framåt ökar även kraven på
bredbandsinfrastrukturen från hushåll, företag samt offentliga aktörer. I slutet av
2016 antog regeringen därför en ny bredbandsstrategi för Sverige3. Detta hade
föregåtts av att det 2015 inrättades regionala bredbandskoordinatorer i alla län.
Dessa ska fungera som en kontaktpunkt för bredbandsfrågor i länet. I Jönköpings
län är det Region Jönköpings län som har det uppdraget.
Befintliga strategier och mål
Det finns ett antal strategier och mål som den regionala bredbandsstrategin
relaterar till. Nedan beskrivs de som bedöms mest relevanta.
Europa
Den europeiska kommissionen har som vision att Europa ska vara ett
Gigabitsamhälle år 20254. Detta för att vi till fullo ska kunna ta del av alla
ekonomiska och sociala fördelar som den digitala transformationen innebär.
För detta finns det tre mål till år 2025




gigabit-hastighet till alla skolor, tågstationer, flygplatser, universitet,
sjukhus etc. samt till teknikintensiva företag.
5G täckning för alla städer och större transportstråk samt
en bredbandsuppkoppling på minst 100 Mbit/s till alla hushåll i Europa.

Bredbandsstrategi för Sverige N2009/8317/ITP
Bredbandsstrategi för Jönköping, Rapport nr: XXX
3 Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi, N2016/08008/D
4 4 Connectivity for a Competitive Digital Single Market - Towards a European Gigabit Society
{SWD(2016) 300 final}
1
2
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Sverige
I Sverige är arbetet med bredbandsutbyggnad uppdelat på tre olika nivåer:
Nationell nivå



Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi
För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi

Regional nivå




Regional utvecklingsstrategi
Jönköpings län helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi
För ett hållbart digitaliserat Region Jönköpings län – en
digitaliseringsstrategi

Kommunal nivå




Kommunala översiktsplaner
Kommunala bredbandsstrategier
Kommunala digitaliseringsstrategier

Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi
Den bredbandsstrategi, Sverige helt uppkopplat 20255, som regeringen antog i
slutet av 2016 adresserar hela Sveriges befolkning och har tre mål:
1. År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband
om minst 100 Mbit/s
2. År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god
kvalitet
 där man normalt befinner sig
 som är situationsanpassad
 med applikationstäckning
3. År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband
 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s
 99,9 procent av alla hushållen och företag bör ha tillgång till 100
Mbit/s
 100 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s
Målet för 2020 är en ambitionshöjning från den tidigare nationella
bredbandsstrategin (från 90 procent till 95 procent) och avser faktiska
anslutningar.
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Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi, N2016/08008/D
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Målet om 1 Gbit/s omfattar i stort alla men en mindre del av hushållen och
företagen, 2 procent, har en lägre målsättning. Målet 2025 avser möjlighet till
anslutning av bredband, så kallat ”homes passed”6.
För att kunna realisera målen har strategin föreslagit tre strategiska områden.
Dessa är




Roller och spelregler
Kostnadseffektiv utbyggnad
Nät och tjänster till alla

Digitaliseringsstrategi
Det regionala arbetet inom digitalisering bygger på regeringens
digitaliseringsstrategi7 Denna består av fem områden:
1.
2.
3.
4.
5.

Digital kompetens
Digital trygghet
Digital innovation
Digital ledning
Digital infrastruktur

Det sistnämnda området är det som främst rör bredband och det är i sin tur
uppdelat i; tillgång till hård infrastruktur samt tillgång till mjuk infrastruktur.

Regionala Utvecklingsstrategin för Jönköping (RUS)
Den regionala utvecklingsstrategin för Jönköpings län8 antogs i 2019 och blickar
fram mot 2035. Den utgår från en vision och sex mål. För varje mål finns en
handlingsplan. Handlingsplanerna ska stödja varandra och fungera tvärsektoriellt
– för att en insats ska fungera i en av handlingsplanerna kan det krävas
kompletterande insatser i någon eller några av de övriga. Strategins övergripande
mål för visionen om en tillgänglig region är att I Jönköpings län skapar
tillgänglighet utvecklingskraft.
För att uppnå detta anges följande delstrategier:
1. Skapa attraktiva bostäder och boendemiljöer för människor i alla livets
skeenden i hela länet genom samverkan för hållbar, trygg och jämlik
samhällsplanering över administrativa gränser.
2. Skapa en hållbar, attraktiv och innovativ samhälls- och
landsbygdsutveckling genom stärkt samverkan i samhällsplaneringen.
Med ”homes passed” menas att hushållen finns inom 50 meter från en redan fiberansluten
byggnad.
7 För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi - N2017/03643/D
8 Regional utvecklingsstrategi XXX
6
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3. Delta aktivt och drivande i arbetet för nya stambanor för höghastighetståg.
4. Stärka och rusta befintliga järnvägsförbindelser som kopplar samman
länets kommuner med varandra och angränsande län.
5. Säkerställa att kollektivtrafiken bidrar till en hållbar utveckling,
arbetsmarknadsförstoring och länsinvånarnas resor till studier,
fritidsaktiviteter och kultur.
6. Utveckla infrastrukturen i länet så att den möjliggör hållbara, säkra och
tillgängliga resor, transporter, logistik och turism.
7. Tillgänglighetsanpassa samhällets alla delar för jämlika möjligheter att ta
del av och bidra till utvecklingen.
8. Skapa hållbar digital utveckling i hela länet genomtillgång till
höghastighetsuppkoppling
9. Ta fram gemensamma strukturbilder för länets framtida infrastruktursystem
Utbyggnaden av fiber för bredband, i enlighet med den standard som anges i den
nationella bredbandsstrategin, beror till stor del på beslut som fattas på kommunal
nivå. Utbyggnadstakten är en av de faktorer som påverkar bedömningen av länets
sammanvägda ekonomiska potential.
Arbetet med bredbandsstrategin för Jönköping kommer att utgöra en del av de
ansträngningar som görs inom ramen för det regionala digitaliseringsarbetet.
I Jönköping län finns det sedan tidigare 2015
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Regionsamverkan Sydsverige (RSS)
Regionsamverkan Sydsverige bildades med syftet att med medborgarnas bästa för
ögonen utveckla samarbetet mellan verksamheterna i Region Blekinge, Region
Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg samt
Region Skåne. Målsättningen är att skapa en grund för ökad tillväxt i Sydsverige i
ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och socialt hänseende. Grunden för denna
ambition ska vara en strävan efter en helhetsorienterad och långsiktigt hållbar
utveckling. De prioriterade områdena inom Regionsamverkan Sydsverige är
regional utveckling som innehåller områdena arbetsmarknad, sysselsättning,
kompetensförsörjning och bredband, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur samt
hälso- och sjukvård.
Bredband och digitalisering är en grundförutsättning för att nå mål inom övriga
verksamheter, för den regionala utvecklingen, för hållbar tillväxt och för att vi ska
kunna nyttja digitaliseringens möjligheter. Målet är inte bredbandet i sig utan att
öka förutsättningarna för att kunna nyttja digitaliseringens möjligheter och
leverans av samhällstjänster. Det nationella målet är att år 2025 bör 98% av alla
hushåll och företag ha tillgång till snabbt bredband (1 Gbit/sek). Utgångspunkten
är en marknadsdriven utbyggnad i samklang med det offentligas behov och ansvar
för långsiktigt hållbar tillgång till viktig infrastruktur. Syftet är att kunna
tillgodose samhällsservice och hållbar tillväxt. Inom Regionsamverkan
Sydsverige handlar det om att samordna och koordinera insatser så att de
nationella målen nås. Målsättningen är att alla ska få erbjudande om bredband
som antas, att de som får efteranslutningserbjudande ska anta erbjudandet och att
få alla att bli digitalt aktiva.
Utmaning och vägen framåt
Utmaningarna handlar om samverkan, att det är en komplex marknad och att
marknadens intresse ska fångas. Utbyggnadstakten har bromsats in, tätorterna är i
stort sett tagna, det som återstår är dyra fragmenterade områden som kostar mer
och ger mindre marginaler. Inom Regionsamverkan Sydsveriges geografi saknar
27% eller drygt 700 000 invånare tillgång till det nationella bredbandsmålet år
2025, av dessa bor cirka 240 000 utanför tätort. I syfte att nå bredbandsmålen har
ett samverkansavtal tecknats med en nationell marknadsaktör. Samverkan mellan
privata och det offentliga är en framgångsfaktor för att hitta lösningar och att nå
de nationella bredbandsmålen. Bredbandsutbyggnaden är i första hand tänkt att
ske på kommersiell grund genom en marknadsdriven utbyggnad. Om
utbyggnaden inte kan genomföras på kommersiella villkor ska parterna
gemensamt söka andra finansieringsalternativ till exempel genom det offentligas
behov av digital kommunikation alternativt genom samverkan med tredje part. I
tredje hand handlar det om offentliga insatser genom bidrag från nuvarande eller
framtida stödprogram och i sista hand offentliga investeringar. För
Regionsamverkan Sydsverige handlar det om att tänka helhet och ta ledartröjan”.
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Nyttan med bredband
Behovet av bredband med hög kapacitet ökar hela tiden. Bredbandsnäten är
förutsättningsskapande och möjliggör i sig tjänster som i sin tur bidrar till
samhällsnyttan. Nyttorna kan beskrivas som ökad attraktionskraft, ökad
produktivitet, ökad effektivitet eller ökad innovationsförmåga9. Vilka nyttor samt
effekter av dessa som finns varierar över tid och nedan beskrivs dessa kortfattat
utifrån några målgrupper.
För hushållen i Jönköpings län
Allt fler tjänster genomförs över internet och allt fler enheter i hemmet kopplas
upp. Sociala medier, nyheter, lagring i molntjänster, betalningar, e-handel och
rörlig bild över internet är självklarheter för många hushåll idag. Dessutom ökar
kraven och förväntningarna på mobilitet och att tjänster kan användas närsomhelst
och varsomhelst. Om kapaciteten i bredbandsnäten utgör en begränsning i
användandet och om begränsningen kraftigt skiljer sig mellan olika geografier
bidrar detta till förutsättningarna att bo var man vill försämras. Dessutom bidrar
en uppkoppling med hög kapacitet och stabilitet i hemmet till ökade möjligheter
till flexibelt arbete och nyttjande av e-tjänster m.m.
För företagen i Jönköpings län
En hållbar utveckling av företagen i Jönköpings län är av stor vikt för den
regionala tillväxten. På samma sätt som att hushållen utför fler tjänster över
internet så blir företagen alltmer beroende av en stabil uppkoppling för sin
verksamhet. E-handel, bokning och betalning är helt beroende av ett bredband
som är stabilt och med god kapacitet. Särskilt viktigt är det för företag inom
turism och småföretag på landsbygden. Att kunna möta konsumenter och
producenter oavsett var man är lokaliserad bidrar till ett län som är attraktivt och
där förutsättningarna att verka oavsett var man har sin verksamhet är goda.
Nyttan för offentlig sektor
Bortsett från det faktum att välmående hushåll och företag är viktigt för
kommunerna så är bredband av hög kapacitet även viktigt för den offentliga
sektorns verksamhet. En god bredbandstillgång en förutsättning för
rationalisering, samordning och effektivisering av den offentliga verksamheten
Det är här även viktigt att bredbandsnäten är robusta och i vissa delar helt
redundanta10.
Det finns redan idag flertalet användningsområden och tjänster där
bredbandsnäten är en förutsättning. Digitaliseringen förutsätter både att arbetssätt,
tjänster och infrastruktur finns på plats. Exempel på områden där bredbandsnäten
är viktiga för kommunerna är trygghetslarm, vårdplanering, nattillsyn inom

Se rapporter från Bredbandsforum t.ex. A-focus Nyttan med bredband – Goda Exempel 2011
Redundans innebär att nätet fungerar vid fel genom att informationen kan ta olika vägar. En
redundant förbindelse är en förbindelse med dubbla anslutningar där det finns möjlighet att skifta
om den ena anslutningen slutar fungera – källa Bredbandsforum
9

10

13

hemtjänsten, E-lärande (e-learning), medborgarinflytande genom att digitala
kanaler används etc.
Likt för kommunerna så finns det för Region Jönköpings län fleralet
användningsområden och tjänster där bredbandsnäten är en förutsättning. Det
kommer framöver bli allt viktigare att ge möjlighet till effektivare behandling av
sjuka och ge omsorg till äldre i hemmiljö. Behovet av samverkan mellan
yrkesgrupper kring t.ex. medicinska bedömningar med hemmet som utgångspunkt
kommer att öka.
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Nuläge
De flesta hushållen och företagen i Jönköpings län har idag tillgång till någon
form av bredband men det som skiljer är vilken teknik och vilken kapacitet
bredbandet består av. Utbyggnaden av fibernät och mobilt bredband pågår
kontinuerligt och 75 % av hushållen i tätorterna och ca50 % av landsbygdens
hushåll har idag tillgång till bredband via fiber (PTS statistik oktober 2018).
Utbyggnaden av bredband är inne i en intensiv period. Inversteringarna är höga
och uppgick i Sverige till strax över 14 miljarder kr för 2016. De genomsnittliga
investeringarna mellan perioden 2009-2015 var 9,6 miljarder kr per år11.
Investeringarna genomförs både av kommersiella aktörer, i fiber och mobila nät,
samt av stadsnät och kommuner som bygger ut sina nät. En förutsättning för
fortsatt utbyggnad är att efterfrågan och betalningsviljan från hushållen och
företagen är hög.
De fasta xDSL-nätet (kopparnätet) som ägs av Telia/Skanova är inne i en
avvecklingsfas. I Jönköpings län har samtliga kommuner fått besked om att
telestationer i deras geografi kommer att avvecklas. Ett antal av dessa
avvecklingar är redan utförda under 2019. Detta driver på efterfrågan på fasta
fibernät och mobila nät då det främst är dessa nät som erbjuds och efterfrågas som
ersättning till kopparnätet.

11

Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2017 - PTS-ER-2017:6
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Regionala bredbandsmål
Inom ramen för denna regionala strategi har ett antal mål identifierats. Dessa mål
är enbart kopplade till utbyggnaden av bredbandsnäten. Mål rörande andra delar
av digitaliseringen som digital delaktighet m.m. kommer behandlas i den
regionala digitaliseringsstrategin för Jönköpings län.
Målen för Jönköpings län är i stort de samma som på nationell nivå. Detta för att
de nationella målen i sig är heltäckande samt att det underlättar uppföljning.
Målen för Jönköpings län är således:


År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag12 ha tillgång till
bredband om minst 100 Mbit/s
Kommentar: Avser faktiska anslutningar och är det samma som det
nationella målet. Målet är ett bör mål och det är inte bara beroende
av utbyggnad utan även av att hushållen och företagen faktiskt
ansluter sig till näten. En hög anslutning och därmed faktisk
användning är viktigt för att nyttan med bredband ska realiseras.
Målet används som en indikator på utvecklingen.





År 2023 bör hela Jönköpings län ha tillgång till stabila mobila tjänster av
god kvalitet
Kommentar: Är ett mål för de mobila näten i Jönköpings län.
Uppföljning kommer främst utgå från Post- och telestyrelsens (PTS)
uppföljning. Målet fokuserar på yttäckning av god kvalitet där man
normalt sätt befinner sig. Vilka områden detta avser i Jönköpings län
(förutom där företag, fritidshus och boende finns) kommer utvecklas
i samband med uppföljning av strategin.
År 2025 ska hela Jönköpings län ha tillgång till snabbt bredband
a) Minst 98 procent ska ha tillgång till 1 Gbit/s
b) Minst 99,9 procent ska ha tillgång till 100 Mbit/s
c) 100 procent ska ha tillgång till bredband om minst 30 Mbit/s
d) 95 procent ska vara faktiskt anslutna till ett bredbandsnät om minst
100 Mbit/s
Kommentar: Målet 2025 avser förutsättning för anslutning och mäts
därmed som ”homes passed” enligt PTS definitioner.

Målen är teknikneutrala och adresserar både fasta och mobila tekniker. Post- och
telestyrelsen genomför i samband med den årliga bredbandskartläggningen en
bedömning om vilka tekniker som anses kunna uppnå de olika hastigheterna.
Uppföljningen av denna strategi kommer följa PTS bedömningar. Fiber och

12

När andelen av företagen som har tillgång till bredband mäts används arbetsställen.
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kabel-tv medger i dag kommunikation med 1 Gbit/s13 och kommer vara den
primära accesstekniken för målet om 1 Gbit/s samt för 100 Mbit/s. För målet om
100 Mbit/s kan på även olika trådlösa lösningar bli aktuella.
Vad betyder målen för Jönköpings län?
Realisering av målen betyder att hushåll och företag kommer att ha mycket goda
förutsättningar att verka och bo i hela regionen. De innebär även att regionens
kommuner och Region Jönköpings län som organisation kommer ha goda
förutsättningar att på bred front kunna kommunicera med medborgarna via olika
typer av e-tjänster och applikationer.
Utgångspunkten i Jönköpings läns strategi är likt den nationella att utbyggnaden
av bredband i huvudsak är marknadsdriven. Det innebär att utbyggnaden till den
största andelen av kvarvarande hushåll och företag, kommer att ske med
investeringar som bedöms kommersiellt lönsamma av privata nätbolag eller av
kommunala stadsnät. Dessa investeringar sker då utan att EU/staten/regionen eller
kommunen behöver addera olika stödmedel eller subventioner. Den offentliga
rollen är istället att stimulera utbyggnaden i områden där marknaden inte anser det
vara lönsamt att investera.
Även vid en omfattade marknadsdriven utbyggnad kommer utmaningen vara stor
och det kommer finnas anledning till att i samverkan med kommuner och aktörer
noga bevaka utveckling av utbyggnadstakten i regionen. Detta för att kunna göra
bedömningar om huruvida ytterligare insatser på regional nivå krävs.
Utöver målen om bredbandsnätens kapacitet och hastighet finns målet att hela
Jönköpings län bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där
människor normalt befinner sig. Vilka områden som här avses behöver regionen
och kommunerna ha en samsyn kring för att kunna föra dialog med operatörerna
kring utbyggnaden.
Kostnader
Kostnaderna för att bygga ut bredbandsnäten skiljer sig beroende på vilken teknik
som används och hur topografin och markförhållandena i området är. PTS
genomför i samband med sin årliga uppföljning en kostnadsberäkning på
återstående utbyggnad. Metod för denna går att läsa om i deras rapport14.

13
14

Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi
Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2017 - PTS-ER-2017:6
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Strategiska områden och framgångsfaktorer
Nedan följer ett antal områden som kommer vara viktiga för att nå de högt
uppsatta målen. Uppräkningen nedan är inte gjord i någon prioritetsordning.
Utöver detta tillkommer även flertalet initiativ från nationell nivå som är kopplade
till den nationella bredbandsstrategin. För att få ut full effekt av dessa så är det
viktigt att den regionala nivån samarbetar med de som har uppdrag på den
nationella nivån, företrädesvis Post- och telestyrelsen.
De områden som tas upp i denna strategi är:






Samverkan
Samordning
Användning
Teknik och Robusthet
Finansiering

Samverkan
Det kommer krävas en aktiv samverkan för att nå målen och behovet av denna
kommer att öka då utbyggnaden når allt längre ut i geografin. Detta dels på grund
av att kostnaderna gör det svårt för en aktör att finansiera utbyggnaden men också
att flera olika tekniker kan komma att behövas för att uppnå målen.
Mellan regionen, länsstyrelsen och kommunerna behöver frågor av övergripande
karaktär diskuteras. Det kan handla om gemensamma projekt, initiativ och om
prioriteringar och tolkningar av stödmedel. Uppdragen som aktörer har kan
variera över tid men regionen, länsstyrelsen och kommunernas arbete kommer ha
stor betydelse för utveckling framåt.
Då merparten av den utbyggnad som behövs sannolikt kommer att utföras av
marknaden så är en samverkan med marknadens aktörer viktig. Detta för att fånga
upp möjligheter, hinder, affärsmodeller och teknikutveckling. Både marknadens
och det offentligas förmåga och vilja att samverka och dialog är här viktigt.
Samverkan mellan det offentliga och det privata kan även, i takt med att
återstående hushåll och företag blir allt svårare att nå, behöva formaliseras och
fördjupas.
Samverkan behöver även ske med de som på ideell basis ställer upp för att
bredbandsinfrastrukturen ska byggas ut i deras närområde. De personer och
föreningar som väljer att lägga ner mycket egen tid behöver få ett bra bemötande
av privata och offentliga aktörer. Ett fortsatt engagemang gällande hantering av
byalag och stöd till dessa är därför viktigt
Framgångsfaktorer för att nå en god samverkan är:


Viljan och förmågan att samverka regionalt
18






En tydlig och förankrad struktur för samverkan av bredbandsfrågorna i
länet
Offentliga aktörers förmåga till samverkan med och stödjande av
marknadens aktörer i områden där dessa vill agera samt en öppenhet och
samarbetsvilja från marknadsaktörerna
Att vid behov se över möjligheterna till en formaliserad samverkan för att
få till stånd en ökad utbyggnad som når längre ut i geografin.

Samordning
En samordning av insatser inom andra infrastrukturområden såsom el och V/A är
av vikt för bredbandsutbyggnaden. Det är viktigt att bredband får en tydlig roll i
samhällsplaneringsprocesser, vilket nu är stärkt i och med de ändringar i Plan- och
bygglagen15 (PBL) samt den nya utbyggnadslagen16 som genomförts.
Bredbandsfrågorna är en del av digitaliseringsstrategin och en samordning med
övriga delar och aktörer inom digitaliseringsområdet kommer genomföras. Likaså
är en samordning med andra strategidokument, utvecklingsplaner och forum
nödvändigt.
Gällande den trådlösa infrastrukturen så behöver den få en tydligare plats i
samhällsplaneringsprocesserna. Frågor som rör kapacitet eller täckning i de
mobila näten behöver hanteras innan ett område planlagts eller blivit helt
färdigbyggt. I de fall där täckning idag saknas eller där signalerna är mycket svaga
behövs en samordning av olika aktörer för att se över vilka möjligheter till
förbättring som finns.
Framgångsfaktorer för att nå en god samordning är:




En starkare koppling mot övriga samhällsplaneringsprocesser
Tydlig koppling mot övriga regionala strategidokument och planer
En utökad dialog mellan det offentliga och mobiloperatörer

Användning
Efterfrågan och betalningsviljan för bredbandsinfrastruktur och bredbandstjänster
är det som driver investeringarna. En stor del av den utbyggnad som sker
finansieras av de privatpersoner och företag som väljer att ansluta sig till näten.
En hög anslutningsgrad är i många fall en förutsättning för att utbyggnaden ska
kunna ske. Det är därför viktigt att regionen och kommunerna arbetar med frågor
som rör användning av IT-baserade tjänster. Det finns även här en stark koppling
mot den nationella digitaliseringsstrategin och mot det regionala
digitaliseringsarbetet.
Lika viktigt är det att den offentliga användningen och av tjänster inom vård,
skola, omsorg når ut och på ett säkert sätt och kan användas av medborgarna.
15
16

Boverkets allmänna råd om bredbandsanslutning BFS 2017:1 - BRE 1
Lag (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät
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Aspekter kring nyttan av bredband identifieras som viktiga frågor i den nationella
bredbandsstrategin och på regional och lokal nivå kan dessa ihop med den privata
användningen aggregera efterfrågan av bredbandsinfrastruktur.
För kommunerna och regionen kommer behovet av nå ut med välfärdstjänster ge
ett ökat fokus på de nät som ska bära dessa. Här kan ett samarbete mellan
kommunerna och regionen underlätta distributionen av välfärdstjänster och bidra
till en ökad efterfrågan på infrastruktur.
Framgångsfaktorer för att nå en god användning är:




God samverkan med övriga aktörer inom det regionala
digitaliseringsarbetet rörande digital delaktighet och digitala tjänster
Förutsättningar för att aggregera efterfrågan, speciellt i områden där
kostnaderna för utbyggnaden är höga
Samverkan kring välfärdstjänsters krav på bredbandsinfrastrukturen

Teknik och robusthet
Målen i bredbandsstrategin är teknikneutrala vilket innebär att en mängd olika
tekniker kan användas för att nå målen. Samtidigt sker det en kontinuerlig
utveckling vilket innebär att vissa tekniker som idag inte kan användas för
måluppfyllelse kan komma att vara viktiga i framtiden. Målen i sig kommer kräva
olika tekniker för att uppnås och dessutom finns det ett mål som rör just de mobila
näten. Den primära tekniken för att uppnå målet 2025 kommer vara bredband via
fiber, men för att nå alla kommer lösningar baserade på t.ex. radiolänk,
mobilnäten samt satellit att i olika utsträckning behövas.
Många kommer ha tillgång till två eller flera infrastrukturer, t.ex. fast bredband
via fiber och trådlöst via 4G, men för vissa kan det trådlösa komma att vara det
enda alternativet. Det är därför av vikt att alla nät har så hög kapacitet som möjligt
och att det i planeringen finns en öppenhet mot flera tekniker.
I takt med att bredbandsnäten når allt fler och att alltmer samhällsviktiga tjänster
trafikerar dessa så ställs det högre krav på robustheten och driftsäkerheten i näten.
Idag finns det en av PTS framtagen vägledning med ett stort antal aktörer bakom
för robusta nät som heter ”Robust Fiber”. Att denna vägledning används fullt ut
vid byggandet av nät är viktigt. Kontroll av redan etablerade nät kan också
behövas. På samma sätt som det är viktigt att aktörerna bygger utifrån gällande
norm så är de viktigt att offentliga aktörer, genom upphandling, ställer krav så att
robustheten stärks. I övrigt så ställer PTS krav på aktörerna via föreskrifter17. Det
är viktigt att kommersiella aktörer såväl som kommuner använder sig av det av
PTS framtagna verktyget Ledningskollen.se för att underlätta planering och
minska avgrävningar.

17

Post- och telestyrelsens föreskrifter om krav på driftsäkerhet; PTSFS 2015:2

20

Redundans i näten kan även behöva stärkas, genom regionalt eller interregionalt
samarbete. Som underlag för detta behövs en regional behovsbild.
Framgångsfaktorer för en mångfald av tekniker och för robusta nät är:





Planering som innefattar olika tekniker
Att de nät som byggs följer uppsatta standarder och normer, t.ex. Robust
Fiber, och att det offentliga i sin kravställning bidrar till robusta och
driftsäkra nät.
En god redundans i befintliga nät och mellan olika tekniker där detta krävs

Finansiering
I den nationella strategin anses det avgörande att marknadens aktörer fortsätter
sina investeringar och ges incitament och förutsättningar för det. Samtidigt anger
strategin att det är viktigt att det offentliga bidrar med åtgärder som underlättar för
att vi ska nå så långt som möjligt ut i områden där avstånden ökar och
befolkningstätheten minskar. Fortsatta investeringar i områden som anses
lönsamma är viktigt för måluppfyllelsen.
Som tidigare nämnts så är utbyggnaden av bredband i Sverige i huvudsak
marknadsdriven. Det offentliga har rollen att stimulera utbyggnad i områden där
marknaden inte anser det vara lönsamt att investera i. Detta kan ske på flera olika
sätt varav flertalet beskrivits i denna strategi. Utöver dessa så kommer olika typer
av stöd och stimulansmedel vara nödvändiga. Vi är nu inne i en period av
historiskt höga investeringar18 och vi kan med säkerhet inte säga vad som kvarstår
när investeringarna mattas av. Det kommer även i områden där det idag erbjuds
anslutning, finnas många som tackat nej och därmed bildat så kallade vita fläckar
som sannolikt kommer att leda till högre kostnader vid en senare anslutning. Det
kommer också, trots den höga investeringsnivån, att återstå områden med hushåll
och arbetsställen som inte blir anslutna eller erbjudna anslutning.
I dagsläget har staten valt att stötta bredbandsutbyggnaden genom de stöd som
finns i landsbygdsprogrammet. Arbetet pågår för framtagandet av en ny anpassad
stödmodell med tydlig koppling till det regionala perspektivet.
Det finns även exempel på kommuner och regioner som skapat egna stöd eller
som valt att investera i bredbandsinfrastruktur som ett komplement till
marknadens investeringar samt de statliga stöden19. Det finns även möjlighet att
inom ett antal strukturfondsområden20 söka EU-medel för bredbandsutbyggnad.
Tillgången till offentliga medel bedöms vara avgörande för att kunna nå målen
fullt ut och en beredskap för anpassning till olika förfaranden bör finnas. För de

Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2017, PTS-ER-2017:6
www.vgregion.se samt www.regionhalland.se
20 Dessa områden är: övre Norrland, mellersta Norrland och norra mellansverige.
18
19
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mobila näten kan vidare utredning av t.ex. samhällsmaster21 bli aktuellt och för de
fasta näten kan offentliga stöd och investeringar i områden där inga aktörer finner
det intressant att bygga på kommersiella grunder komma att bli nödvändiga. Att
genom kartläggningar och behovsbedömningar för de fasta och mobila näten följa
utvecklingen för att kunna föreslå åtgärder kommer framöver att vara viktigt.
Framgångsfaktorer är här:




Fortsatta investeringar av marknadens aktörer
Tillgång till offentliga medel för utbyggnad av bredband i områden där
marknadens aktörer inte kan bygga på kommersiella grunder
Regionala kartläggningar och behovsbedömningar som kan ligga till grund
för gemensam metod och princip för att få till en ökad utbyggnad.

Med samhällsmaster avser siter (master) i mobilnäten som helt eller delvis är finansierade av
offentliga medel.
21

22

Ansvarsfördelning och roller
Samtidigt som ansvaret för att driva strategin framåt ligger på Region Jönköpings
län så har regionen ihop med kommunerna och länsstyrelsen ett gemensamt
ansvar i att arbeta mot att så många som möjligt får tillgång till bredband med hög
kapacitet. Alla inblandade ska samverka för att nå de mål som här satts upp.
Uppdragen som olika aktörer har kan variera över tid men regionen, länsstyrelsen
och kommunernas arbete kommer ha en stor betydelse för utvecklingen framåt.
Region Jönköpings län
Region Jönköpings län koordinerar det regionala bredbandsarbetet. Det innebär att
regionen ansvarar för övergripande samordning, samverkan och samarbete mellan
de aktörer som är verksamma i länet.
Inom ramen för gällande samverkansavtal mellan regionen och kommunerna ska
regionen vara sammankallande för ett nätverk för bredbandsfrågor i länet. I detta
ska kommunerna och länsstyrelsen delta. Syftet med nätverket är att sprida
kunskap och information mellan parterna samt att identifiera behov och
genomföra projekt eller insatser. I de fall som kommunerna har ett stadsnät så är
det viktigt att skilja rollerna mellan kommunen och bolaget. Nätverket är även en
plattform för gemensam dialog med marknadens aktörer. Ämnen i nätverket kan
vara; dialog med marknadsaktörer och statliga myndigheter, gemensam
diskussion kring stödprogram, kunskap och informationsinsatser, identifiera
behov av gemensamma initiativ samt genomförande av dessa.
Region Jönköpings län ansvarar även för att en kartläggning görs av nuläge
gällande länets bredbandstillgång, aktörernas pågående och planerade utbyggnad
samt framtida behov och utmaningar. I detta ingår även att identifiera var det finns
brister i mobiltäckningen i områden där människor befinner sig, samt vid behov
utreda möjligheter till samhällsmaster eller liknande. Dessa underlag kommer
utgöra underlag till uppföljningen av strategin. Regionen kan här, om det
efterfrågas, bistå kommunerna i deras egna analyser.
För regionens egen verksamhet är bredbandsnäten av stor vikt. Regionen ska, likt
kommunerna, använda den egna verksamhetens behov till att aggregera
efterfrågan där detta är möjligt. Inom ramen för detta kan en samverkan kring
välfärdstjänsters krav på bredbandsinfrastrukturen vara aktuell.
Regionen ska, ihop med kommunerna, undersöka hur vi kan nå de hushåll och
företag som inte kommer nås av kommersiella investeringar eller av ev. statliga
stödinsatser. Här ska en analys och avvägning om var det geografiskt kan vara
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aktuellt att ytterligare stödja utbyggnaden genomföras. Detta kan innebära att
regionala medel tillförs.
Regionen ansvarar för:









Övergripande samordning och samverkan
Vara sammankallande för ett nätverk om bredbandsfrågor
Genomföra kartläggning och behovsanalys
Följa upp strategin
Utifrån sin egen verksamhets behov aggregera efterfrågan där det är
möjligt
Tillsammans med kommunerna analysera olika alternativ för att finna en
gemensam metod och princip för att få till en ökad utbyggnad i de
områden där marknaden inte finner det kommersiellt gångbart att bygga
ut.
Identifiera och vid behov stötta robusthetshöjande insatser

Länsstyrelsen ansvarar vidare för att handlägga stöden inom
landsbygdsprogrammet samt har ett ansvar att informera om stöden och dess
effekt. Tillsammans med länsstyrelsen och kommunerna ska regionen dra
slutsatser och informera om den statistik och den information om
bredbandsprojekten som stödhanteringen ger.
Kommunerna
Kommunerna har en viktig roll för att målen ska kunna uppnås, vilket även den
nationella bredbandsstrategin understryker. Kommunerna har flera roller och likt
regionen är det även kommunernas ansvar att använda dessa för att uppnå en ökad
utbyggnad av bredband. Flera kommuner i Jönköpings län äger idag svartfibernät
alternativt har ett stadsnät i bolagsform. Dessa nät är en viktig tillgång för att nå
målen i strategin. I de fall som kommunerna har ett stadsnät så är det viktigt att
skilja på den strategiska rollen för bredbandsutvecklingen i kommunen och
bolagets verksamhet.
Att kommuninvånarna har tillgång till robust bredband med hög kapacitet är av
vikt för kommunerna och här kan kommunen bidra till att kommunicera nyttan
och vikten av att ansluta sig till näten.
Det finns flera olika sätt för en kommun att engagera sig i bredbandsutbyggnaden
och hur kommunen väljer att göra varierar utifrån förutsättningarna och över tid.
Den röda tråden för att nå en ökad utbyggnad är att det finns ett engagemang och
strategisk förhållningsätt till frågan. Det är även av vikt att både den fasta och
trådlösa infrastrukturen får en plats i samhällsplaneringen och att
infrastrukturägarna blir inkopplade tidigt i t.ex. planering av nya bostadsområden.
Här kan den regionala nivån bistå.
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Kommunerna ansvarar för att:





Likt Region Jönköpings län aggregera efterfrågan där det är möjligt
Arbeta strategiskt med frågan och ha en kontaktperson för
bredbandsfrågan
Se över hur bredband, fasta och mobila nät, kan integreras i
samhällsplaneringsprocesserna
Vid behov analysera olika alternativ för att nå de hushåll och företag där
marknaden inte finner det kommersiellt gångbart att bygga ut

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har även en roll för robustheten och säkerheten i näten genom sitt
arbete med t.ex. risk- och sårbarhetsanalys (RSA).
Länsstyrelsen deltar i det regionala arbetet kring bredbandsfrågor och kan inom
ramen för detta delge information och få synpunkter från kommunerna.
Vid förändringar av stöden, t.ex. stödprocent, stödområden eller regler, är en
dialog med regionen och kommunerna viktig.
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Uppföljning
Uppföljning av strategin ska göras årligen av Region Jönköpings län, och bereds
av Regional utveckling. En större uppföljning, där även revidering av strategin
kan bli aktuell, kommer att genomföras år 2022. Nedan beskrivs hur uppföljning
av målen samt av framgångsfaktorerna ska ske. Målen är satta så att inga egna
mätningar är nödvändiga för uppföljningen. Uppföljningen presenteras för trafik-,
infrastruktur och miljönämnden (TIM) som ansvarig nämnd på regional nivå.
Uppföljning av målen:
Region Jönköpings län kommer via Post- och telestyrelsens
bredbandskartläggning årligen följa upp målen i bredbandsstrategin. Målet till
2023 som berör de mobila näten och då kring definitionen av var människor
normalt sätt befinner sig kan komma att följas upp på annat sätt. Vilka områden
som avses i Jönköpings län (förutom där företag, fritidshus och boende finns)
kommer utvecklas i samband med uppföljningar av strategin.
Uppföljning av framgångsfaktorer:
Uppföljningen ska innehålla kommentarer om hur framgångsfaktorerna utvecklats
under perioden. För att skapa en bild över utvecklingen är det nödvändigt med
kontinuerliga kontakter med nätägare och kommuner. Inför beredningen av
uppföljningen bildas en referensgrupp där bland annat kommunerna och
länsstyrelsen kan ingå.
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Bilaga 1: Begrepp
Bredband: Bredband definieras som en anslutning till internet via en
accessteknik vilken levererar faktisk överföringshastighet nedströms om minst 1
Mbit/s i genomsnitt. Anslutningen kan vara antingen fast eller mobil. Källa: Postoch telestyrelsen (PTS) mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016
Fiber: Är en fast accessteknik. Med begreppet fiber avses såväl fiber till
byggnaden (FTTB) som fiber till hushållet (FTTH). Däremot omfattas inte fiber
till trottoarkanten (FTTC) i begreppet. Fiber och kabel-tv medger i dag
kommunikation med 1 Gbit/s. Fiber kan erbjudas med symmetrisk
överföringshastighet och denna minskar i princip inte med avståndet till noden.
Källa: Post- och telestyrelsen PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning
2016
xDSL: Är en fast accessteknik. Finns som aDSL och vDSL. Tekniken baseras på
det traditionella telefonnätet och karaktäriseras av asymmetrisk
överföringshastighet, vilket gör att det går snabbare att ta emot än att skicka filer.
Överföringshastigheterna avtar med avståndet till den telestation abonnenten är
ansluten till. Under 2016 levererade vDSL i genomsnitt 26,4 Mbit/s. Källa: Postoch telestyrelsen PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016
Mobila nät/Trådlösa nät: Tillgång till en mobil access inom en specificerad
geografisk yta, denna mobila access ger förutsättningar för att använda tal- eller
datatjänster inom täckningsområdet. Det finns olika mobila tekniker (2G, 3G och
4G).
Teknikneutral: Innebär att anslutningen kan tillhandahållas genom fast eller
trådlös teknik. Källa - Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi
Strategin utgår från överföringshastigheter och inte från tekniker.
Homes Passed: Hushåll som finns i den absoluta närheten av redan fiberanslutna
byggnader. I Post och telestyrelsen kartläggning för 2016 anges absolut närhet
som 50 meter.
Hushåll: Med hushåll avses stadigvarande bostäder vilket i sin tur definieras som
adresser där minst en person är folkbokförd. Källa Post och telestyrelsen
Arbetsställe: Med arbetsställe menas varje adress (lokal), fastighet eller grupp av
närliggande lokaler och fastigheter där företag bedriver verksamhet. Källa
Statistiska centralbyrån
I denna strategi likställs företag med arbetsställe.
Tätort: En tätort har sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare. Källa
Statistiska centralbyrån
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