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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 230-247
Tid:

2018-12-10, kl 09:00-10:40

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 232

Byggnation av bussdepå i RJL Älghunden 4 AB
Diarienummer: RJL 2018/2932
Beslut
Regionstyrelsen
 Föreslår regionfullmäktige godkänna finansiering av
byggnation av bussdepå i RJL Älghunden 4 AB sker
genom aktieägartillskott om maximalt 232,7 miljoner
kronor.
Sammanfattning
Region Jönköpings län förvärvade 2017 bolaget RJL Älghunden 4
AB i syfte att på bolagets fastighet bygga en ny bussdepå.
Finansiering av byggnation sker genom aktieägartillskott inom
budgetramen för investeringsutgifter 2019.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2018-11-26
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm
Ordförande
Rätt
O utdraget,
Intygar

Lena Strand

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-11-26

1(2)

RJL 2018/2932

Regionfullmäktige

Byggnation av bussdepå i RJL
Älghunden 4 AB
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 finansiering av byggnation av bussdepå i RJL Älghunden 4 AB sker
genom aktieägartillskott om maximalt 232,7 miljoner kronor.

Sammanfattning
Region Jönköpings län förvärvade 2017 bolaget RJL Älghunden 4 AB i syfte att
på bolagets fastighet bygga en ny bussdepå. Finansiering av byggnationen sker
genom aktieägartillskott inom budgetramen för investeringsutgifter 2019.

Information i ärendet
Bakgrund
Den 20 juni 2017 fattade regionfullmäktige beslut om att förvärva samtliga aktier
i Nivika Älghunden AB. Samtidigt fattades beslut om att avsätta 218,5 miljoner
kronor för byggnation av bussdepå. I samband med tillträdet, som skedde i augusti
2017, ändrades bolagets firma till RJL Älghunden 4 AB (Älghunden).
Bakgrunden till att Region Jönköpings län förvärvade bolaget var att Jönköpings
Länstrafik behöver tillgängliggöra en ny, större bussdepå i den nya
trafikavtalsperioden för stadstrafiken i Jönköping. Planering för en ny bussdepå
har pågått under flera år och sökandet efter lämplig mark ledde till att den enda
möjligheten var att köpa ett bolag som äger marken. Sedan bolagsförvärvet har
planering av bussdepåbygget fortsatt med regionfastigheter som handlägger
projektet tillsammans med Jönköpings länstrafik.
Eftersom syftet med bolagsförvärvet var att kunna köpa lämplig mark har frågan
om att föra över marken i Region Jönköpings läns ägo prövats med hjälp av extern
utredare. Att låta bolaget överlåta marken skulle utlösa en latent skatteskuld i
bolaget samt stämpelskatt om sammanlagt cirka 24 miljoner kronor varför
slutsatsen av utredningen blev att Älghunden kvarstår som ägare till fastigheten
och uppför bussdepån.
Byggnationen sker därmed med Älghunden som byggherre i stället för Region
Jönköpings län. Finansiering av byggnationen finns i Region Jönköpings län och
behöver tillföras bolaget i stället.
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RJL 2018/2932

Finansiering av byggnation av bussdepå
Regionfullmäktige har i tidigare beslut anvisat 218,5 miljoner kronor för
byggnation av bussdepå. Eftersom byggnationen kommer att ske i RJL Älghunden
4 AB behöver beslutat belopp kompletteras med rivningskostnad 12 miljoner
kronor och kostnader för köp av byggprojektledning/administration om 2,2
miljoner kronor. Om byggnationen hade skett med Region Jönköpings län som
byggherre hade dessa kostnader hanterats i driftbudgeten, eftersom byggnationen
sker i bolaget behöver även medel för rivning och byggprojektledning/
administration tillföras Älghunden eftersom bolaget inte har någon egen
finansiering.
Kapital om sammanlagt 232,7 miljoner kronor kommer att tillföras Älghunden
som aktieägartillskott löpande utifrån bolagets utbetalningar i byggprocessen.
Regionledningskontoret hanterar utbetalningarna och anmäler löpande dessa till
regionstyrelsen.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-26

Beslut skickas till
Regionfastigheter
Regionledningskontoret – ekonomi
RJL Älghunden 4 AB
Jönköpings Länstrafik
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 113-124
Tid:

2018-11-21 kl.09.00-14.10

Plats:

Regionens hus, sal A

§119

Motion - Låt Spira spridas och spira för alla!
Diarienummer: RJL 2017/1342
Beslut
nämnden beslutar
 Att motionen avslås i sin helhet.
Reservation
Samtliga ledamöter för Miljöpartiet och Socialdemokraterna
reserverar sig mot beslutet till förmån för motionen.
Sammanfattning
Annica Nordqvist (MP), Erik Hugander (MP), Kajsa Carlsson
(MP) och Sibylla Jämting (MP) föreslår i motionen Låt Spira
spridas och spira för alla!
 Att Region Jönköpings län, som ansvarig för
kollektivtrafik och kultur, undersöker möjligheten, att
erbjuda subventionerade bussresor till Kulturhuset Spira
för skolklasser från hela länet.
 Att resor till och från Kulturhuset Spira ska ingå i nästa
kollektivtrafikupphandling och erbjudas länets skolor.
Motionen har remitterats till nämnden för trafik, infrastruktur och
miljö, samt till PKS, Primärkommunalt samverkansorgan för att
inhämta synpunkter.
Regionstyrelsen har återremitterat motionen till nämnden för
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet för besvarande av
motionens att-satser.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2018-11-09
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2018-10-23
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-10-09
 Protokollsutdrag nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet 2018-06-20
 Protokollsutdrag från presidiet 2018-06-13

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 113-124
Tid:

2018-11-21 kl.09.00-14.10











Protokollsutdrag från Primärkommunalt samverkansorgan
2018-03-08
Protokollsutdrag nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
2018-02-27
Protokollsutdrag presidium, nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö 2018-02-13
Protokollsutdrag nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet 2018-01-24
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-12
Protokollsutdrag från presidiet 2018-01-10
Faktaunderlag 2017-11-22
Protokollsutdrag från presidiet 2017/1342
Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-06-13
Motion, Låt Spira spridas och spira för alla 2017-05-05

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Jon Heinpalu (MP) med instämmande av Maria Hörnsten (S)
yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Ordföranden yrkar bifall till presidiets förslag om att motionen
avslås.
Beslutsgång
Ordföranden ställer presidiets förslag om att motionen avslås mot
Jon Heinpalu och Maria Hörnstens yrkande om bifall till
motionen, och finner att motionen avslås.
Votering begärs där presidiets förslag (JA) ställs mot Jon
Heinpalu och Maria Hörnstens yrkande (NEJ).
JA röstar följande ledamöter:
Anders Gustafsson (SD), Carina Bardh (M), Eva Nilsson (M),
Per Eriksson (C), Nils-Erik Emme (KD), Mari Lindahl (L),
Torbjörn Eriksson (KD), Malin Olsson (M).
NEJ röstar följande ledamöter:
Maria Hörnsten (S), Fredrik Johansson (S), Anders Berglund (S),
Annki Stark (S), Jon Heinpalu (MP), Per Svenberg (S).
Avstår: Lennart Karlsson (_).

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 113-124
Tid:

2018-11-21 kl.09.00-14.10

Omröstningsresultat:
Nämnden har alltså med 8-JA röster mot 6-NEJ röster avslagit
motionen. 1 ledamot avstår från att rösta.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Vid protokollet
Linda Byman
Justeras

Malin Olsson

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

Anders Berglund

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§130-141
Tid:

2018-11-09 kl:09.00-10.50

Plats:

Regionens hus sal B

§139

Motion - Låt Spira spridas och spira för alla!
Diarienummer: RJL 2017/1342
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Att motionen avslås i sin helhet.
Sammanfattning
Annica Nordqvist (MP), Erik Hugander (MP), Kajsa Carlsson
(MP) och Sibylla Jämting (MP) föreslår i motionen Låt Spira
spridas och spira för alla!
 Att Region Jönköpings län, som ansvarig för
kollektivtrafik och kultur, undersöker möjligheten, att
erbjuda subventionerade bussresor till Kulturhuset Spira
för skolklasser från hela länet.
 Att resor till och från Kulturhuset Spira ska ingå i nästa
kollektivtrafikupphandling och erbjudas länets skolor.
Motionen har remitterats till nämnden för trafik, infrastruktur och
miljö, samt till PKS, Primärkommunalt samverkansorgan för att
inhämta synpunkter.
Regionstyrelsen har återremitterar motionen till nämnden för
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet för besvarande av
motionens att-satser.
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet yrkar att motionen avslås i sin helhet.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2018-10-23
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-10-09
 Protokollsutdrag nämnden ANA 2018-06-20
 Protokollsutdrag från presidiet 2018-06-13
 Protokollsutdrag från Primärkommunalt samverkansorgan
2018-03-08
 Protokollsutdrag nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§130-141
Tid:

2018-11-09 kl:09.00-10.50










2018-02-27
Protokollsutdrag presidium, nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö 2018-02-13
Protokollsutdrag ANA 2018-01-24
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-12
Protokollsutdrag från presidiet 2018-01-10
Faktaunderlag 2017-11-22
Protokollsutdrag från presidiet 2017/1342
Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-06-13
Motion, Låt Spira spridas och spira för alla 2017-05-05

Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Malin Olsson
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 179-209
Tid:

2018-10-23, kl 09:00-14:10

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 195

Motion – Låt Spira spridas och spira för alla
Diarienummer: RJL 2017/1342
Beslut
Regionstyrelsen
 Återremitterar motionen till nämnden för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet för besvarande av motionens
att-satser.
Sammanfattning
Annica Nordqvist (MP), Erik Hugander (MP), Kajsa Carlsson
(MP) och Sibylla Jämting (MP) föreslår i motionen Låt Spira
spridas och spira för alla!
 Att Region Jönköpings län, som ansvarig för
kollektivtrafik och kultur, undersöker möjligheten, att
erbjuda subventionerade bussresor till Kulturhuset Spira
för skolklasser från hela länet.
 Att resor till och från Kulturhuset Spira ska ingå i nästa
kollektivtrafikupphandling och erbjudas länets skolor.
Motionen har efter beslut i nämnden 2018-01-24 remitterats till
nämnden för trafik, infrastruktur och miljö, samt till PKS,
Primärkommunalt samverkansorgan för att inhämta synpunkter.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-10-09
 Protokollsutdrag nämnden ANA 2018-06-20
 Protokollsutdrag från presidiet 2018-06-13
 Protokollsutdrag från Primärkommunalt samverkansorgan
2018-03-08
 Protokollsutdrag nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
2018-02-27
 Protokollsutdrag presidium, nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö 2018-02-13
 Protokollsutdrag ANA 2018-01-24
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-12
 Protokollsutdrag från presidiet 2018-01-10
 Faktaunderlag 2017-11-22

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 179-209
Tid:

2018-10-23, kl 09:00-14:10




Protokollsutdrag från presidiet 2017/1342
Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-06-13
Motion, Låt Spira spridas och spira för alla 2017-05-05

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Vid ärendets behandling diskuteras och lämnas förslag kring
fortsatt handläggning av ärendet.
Ordföranden ajournerar sammanträdet för överläggning om
fortsatt handläggning.
Ärendet återupptas och ordföranden finner att styrelsen är enig
om att tidigare lagda förslag och beslut i ärendet vid dagens
sammanträde återtas. Styrelsen beslutar således om att ärendet
återremitteras till nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet för besvarande av motionens att-satser.
Beslutet skickas till
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Regionledningskontoret – kansli
Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm (M)
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

Ann-Kristin Göransson

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§173-195
Tid:

2018-10-09 09:00-14:50

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 190

Motion – Låt Spira spridas och spira för alla
Diarienummer: RJL 2017/1342
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Återremittera motionen till nämnden för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet för besvarande av motionens
att-satser.
Sammanfattning
Annica Nordqvist (MP), Erik Hugander (MP), Kajsa Carlsson
(MP) och Sibylla Jämting (MP) föreslår i motionen Låt Spira
spridas och spira för alla!
 Att Region Jönköpings län, som ansvarig för
kollektivtrafik och kultur, undersöker möjligheten, att
erbjuda subventionerade bussresor till Kulturhuset Spira
för skolklasser från hela länet.
 Att resor till och från Kulturhuset Spira ska ingå i nästa
kollektivtrafikupphandling och erbjudas länets skolor.
Motionen har efter beslut i nämnden 2018-01-24 remitterats till
nämnden för trafik, infrastruktur och miljö, samt till PKS,
Primärkommunalt samverkansorgan för att inhämta synpunkter.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag nämnden ANA 2018-06-20
 Protokollsutdrag från presidiet 2018-06-13
 Protokollsutdrag från Primärkommunalt samverkansorgan
2018-03-08
 Protokollsutdrag nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
2018-02-27
 Protokollsutdrag presidium, nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö 2018-02-13
 Protokollsutdrag ANA 2018-01-24
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-12
 Protokollsutdrag från presidiet 2018-01-10
 Faktaunderlag 2017-11-22
 Protokollsutdrag från presidiet 2017/1342

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§173-195
Tid:

2018-10-09 09:00-14:50




Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-06-13
Motion, Låt Spira spridas och spira för alla 2017-05-05

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Ordföranden föreslår att motionen återremitteras till nämnden för
besvarande av motionens att-satser. I beslutet instämmer övriga
ledamöter förutom Maria Frisk som återkommer i ärendet vid
styrelsens behandling.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm
Ordförande §§ 173-191
O
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Maria Frisk
Ordförande §§192-195

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 70-81
Tid:

2018-06-20 kl: 09.00-14.30

Plats:

Regionens hus, sal A

§76

Motion - Låt Spira spridas och spira för alla!
Diarienummer: RJL 2017/1342
Beslut
Nämnden föreslå regionfullmäktige
 Att elever/klasser i åk. 2 och åk. 8 som ska besöka
Smålands musik och teater på skolföreställning åker
kostnadsfritt med ordinarie linjetrafik.
 I övrigt avslås motionen.
Sammanfattning
Annica Nordqvist (MP), Erik Hugander (MP), Kajsa Carlsson
(MP) och Sibylla Jämting (MP) föreslår i motionen Låt Spira
spridas och spira för alla!
- Att Region Jönköpings län, som ansvarig för kollektivtrafik
och kultur, undersöker möjligheten, att erbjuda
subventionerade bussresor till Kulturhuset Spira för
skolklasser från hela länet.
- Att resor till och från Kulturhuset Spira ska ingå i nästa
kollektivtrafikupphandling och erbjudas länets skolor.
Motionen har efter beslut i nämnden 2018-01-24 remitterats till
nämnden för trafik, infrastruktur och miljö, samt till PKS,
Primärkommunalt samverkansorgan för att inhämta synpunkter.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2018-06-13
 Protokollsutdrag från Primärkommunalt samverkansorgan
2018-03-08
 Protokollsutdrag nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
2018-02-27
 Protokollsutdrag presidium, nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö 2018-02-13
 Protokollsutdrag ANA 2018-01-24
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-12
 Protokollsutdrag från presidiet 2018-01-10
 Faktaunderlag 2017-11-22

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 70-81
Tid:

2018-06-20 kl: 09.00-14.30




Protokollsutdrag från presidiet 2017/1342
Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-06-13
Motion, Låt Spira spridas och spira för alla 2017-05-05

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Jon Heinpalu (MP) yrkar bifall till motionen i sin helhet, i
yrkandet instämmer Per Svenberg (S).
Monica Samuelsson (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas
yrkande som lämnades vid nämnden för trafik, infrastruktur och
miljö 2018-02-27 § 25.
”Att elever/klasser i åk. 2 och åk. 8 som ska besöka Smålands
musik och teater på skolföreställning åker kostnadsfritt med
ordinarie linjetrafik”.
I yrkandet instämmer Mari Lindahl (L), Maria Hörnsten (S), Jon
Heinpalu (MP) och Carina Bardh (M).
Per Eriksson (C) yrkar bifall till presidiets förslag att motionen
ska avslås, samt avslag till Monica Samuelssons (KD) yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra och finner att
presidiets förslag har antagits.
Votering begärs. Utseende av motförslag till presidiets förslag
ställs under proposition. Monica Samuelssons (KD) förslag ställs
mot Jon Heinpalus (MP) förslag.
Ordföranden finner att Monica Samuelssons förslag har antagits
som motförslag.
Därefter ställs presidiets förslag mot Monica Samuelssons förslag.
Ordföranden finner att presidiets förslag antagits.
Votering begärs, där presidiets förslag (JA) om att motionen ska
avslås ställs mot Monica Samuelssons förslag (NEJ).
JA röstar följande ledamöter:
Per Eriksson (C), Lennart Karlsson (_), Malin Olsson (M).

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 70-81
Tid:

2018-06-20 kl: 09.00-14.30
NEJ röstar följande ledamöter:
Maria Hörnsten (S), Valendona Dobra (S), Anders Berglund (S)
Annki Stark (S), Jon Heinpalu (MP), Carina Bardh (M), Monica
Samuelsson (KD), Mari Lindahl (L), Per Svenberg (S).
Avstår gör följande ledamöter:
Anders Gustafsson (SD), Gun Lusth (M), Torbjörn Eriksson
(KD).
Omröstningsresultat:
Nämnden har alltså med 3 ja-röster, mot 9 nej-röster bifallit
Monica Samuelssons (KD) förslag. 3 ledamöter avstår från att
rösta.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Malin Olsson
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

Per Eriksson

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 84-95
Tid:

2018-06-13 kl.14.00-14.40

Plats:

Regionens hus sal B

§94

Motion - Låt Spira spridas och spira för alla!
Diarienummer: RJL 2017/1342
Beslut
Presidiet föreslår nämnden föreslå regionfullmäktige
 Att motionen avslås.
Sammanfattning
Annica Nordqvist (MP), Erik Hugander (MP), Kajsa Carlsson
(MP) och Sibylla Jämting (MP) föreslår i motionen Låt Spira
spridas och spira för alla!
- Att Region Jönköpings län, som ansvarig för kollektivtrafik
och kultur, undersöker möjligheten, att erbjuda
subventionerade bussresor till Kulturhuset Spira för
skolklasser från hela länet.
- Att resor till och från Kulturhuset Spira ska ingå i nästa
kollektivtrafikupphandling och erbjudas länets skolor.
Motionen har efter beslut i nämnden 2018-01-24 remitterats till
nämnden för trafik, infrastruktur och miljö, samt till PKS,
Primärkommunalt samverkansorgan för att inhämta synpunkter.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från Primärkommunalt samverkansorgan
2018-03-08
 Protokollsutdrag nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
2018-02-27
 Protokollsutdrag presidium, nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö 2018-02-13
 Protokollsutdrag ANA 2018-01-24
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-12
 Protokollsutdrag från presidiet 2018-01-10
 Faktaunderlag 2017-11-22
 Protokollsutdrag från presidiet 2017/1342
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-06-13
 Motion, Låt Spira spridas och spira för alla 2017-05-05

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 84-95
Tid:

2018-06-13 kl.14.00-14.40
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att motionen avslås.
Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Malin Olsson
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 14-26
Tid:

2018-02-27 kl.13.00-16.50

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§25

Motion - Låt Spira spridas och spira för alla!
Diarienummer: RJL 2017/1342
Beslut
Nämnden
 Överlämnar följande synpunkter till nämnden för
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.
”Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö hänvisar till
det budgetbeslut som tagits i regionfullmäktige angående
barnkulturpeng och att skolorna själva arrangera och
finansierar eventuella transporter. Ansvaret ligger således
hos kommunerna på samma sätt som att exempelvis
skolkorten finansieras av kommunerna.
Region Jönköpings län kan enligt rådande lagstiftning inte
via subventioner finansiera skolungdomars resor under
skoltid.”
Reservation
Kristdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Annica Nordqvist (MP), Erik Hugander (MP), Kajsa Carlsson
(MP) och Sibylla Jämting (MP) föreslår i motionen Låt Spira
spridas och spira för alla!
 Att Region Jönköpings län, som ansvarig för
kollektivtrafik och kultur, undersöker möjligheten, att
erbjuda subventionerade bussresor till Kulturhuset Spira
för skolklasser från hela länet.
 Att resor till och från Kulturhuset Spira ska ingå i nästa
kollektivtrafikupphandling och erbjudas länets skolor.
Motionen har remitterars från Nämnden för arbetsmarkand
näringsliv och attraktivitet för att inhämta synpunkter.

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 14-26
Tid:

2018-02-27 kl.13.00-16.50

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2018-02-13
 Tjänsteskrivelse Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet daterad 2018-01-12
 Protokollsutdrag från ANA presidiet 2018-01-10
 Faktaunderlag 2017-11-22
 Protokollsutdrag från ANA presidiet 2017/1342
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-06-13
 Motion, Låt Spira spridas och spira för alla 2017-05-05
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden redogör för presidiets synpunkter över motionen:
”Presidiet hänvisar till det budgetbeslut som tagits i
regionfullmäktige angående barnkulturpeng och att skolorna
själva arrangera och finansierar eventuella transporter. Ansvaret
ligger således hos kommunerna på samma sätt som att exempelvis
skolkorten finansieras av kommunerna.
Region Jönköpings län kan enligt rådande lagstiftning inte via
subventioner finansiera skolungdomars resor under skoltid”.
Irene Oskarsson för Kristdemokraterna yrkar följande;
”Att elever/klasser i åk. 2 och åk. 8 som ska besöka SMOT på
skolföreställning åker kostnadsfritt med ordinarie linjetrafik”.
Bengt Pettersson (C) Per Hansson (L), Eva Nilsson (M) och Arne
Ekegren (M) yrkar bifall till presidiets förslag.
Erik Hugander(MP) yrkar bifall till Irene Oskarssons förslag samt
yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer presidiets förslag under proposition mot Irene
Oskarssons yrkande och finner presidiets förslag antaget.
Beslutet skickas till
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 14-26
Tid:

2018-02-27 kl.13.00-16.50

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

Erik Hugander

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 15-30
Tid:

2018-02-13 kl. 08.30-12.00

Plats:

Regionens hus sal B

§26

Motion - Låt Spira spridas och spira för alla!
Diarienummer: RJL 2017/1342
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Överlämna nedanstående synpunkter till nämnden för
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Sammanfattning
Annica Nordqvist (MP), Erik Hugander (MP), Kajsa Carlsson
(MP) och Sibylla Jämting (MP) föreslår i motionen Låt Spira
spridas och spira för alla!
 Att Region Jönköpings län, som ansvarig för
kollektivtrafik och kultur, undersöker möjligheten, att
erbjuda subventionerade bussresor till Kulturhuset Spira
för skolklasser från hela länet.
 Att resor till och från Kulturhuset Spira ska ingå i nästa
kollektivtrafikupphandling och erbjudas länets skolor.
Motionen har remitterars från Nämnden för arbetsmarkand
näringsliv och attraktivitet för att inhämta synpunkter.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet daterad 2018-01-12
 Protokollsutdrag från ANA presidiet 2018-01-10
 Faktaunderlag 2017-11-22
 Protokollsutdrag från ANA presidiet 2017/1342
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-06-13
 Motion, Låt Spira spridas och spira för alla 2017-05-05
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Följande synpunkter lämnas: Presidiet hänvisar till det
budgetbeslut som tagits i regionfullmäktige angående barnkulturpeng och att skolorna själva arrangera och finansierar eventuella
transporter. Ansvaret ligger således hos kommunerna på samma
sätt som att exempelvis skolkorten finansieras av kommunerna.

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 15-30
Tid:

2018-02-13 kl. 08.30-12.00

Region Jönköpings län kan enligt rådande lagstiftning inte via
subventioner finansiera skolungdomars resor under skoltid.
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

Utdrag PROTOKOLL
Diarienummer

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt
samverkansorgan
§§ 14 – 27
Tid: 2018-03-08

§ 25 Motion - Låt Spira spridas och spira för alla, RJL
2017/1342
Beslut
Primärkommunalt samverkansorgan beslutar
att inte avlämna något remissvar kring motionens förslag men välkomnar en
bred dialog mellan Region Jönköpings län och länets kommuner kring
kollektivtrafikens inriktning och utveckling.
Information
Utvecklingschefen för Kommunal utveckling informerar om inkommen
motion.
Diskussion
Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion om motionen Låt Spira
spridas och spira för alla.
Beslutet skickas till
Utvecklingschefen för Kommunal utveckling, Miljöpartiet de gröna och
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Vid protokollet

Sandra Widheimer
Justerat: 2018-03-21
Andreas Sturesson

Annelie Hägg
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Utdrag PROTOKOLL
Diarienummer

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt
samverkansorgan
§§ 14 – 27
Tid: 2018-03-08
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PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 1-16
Tid:

2018-01-24 kl.09.00-16.20

Plats:

Regionens hus sal A

§16

Motion - Låt Spira spridas och spira för alla
Diarienummer: RJL 2017/1342
Beslut
nämnden beslutar
 Att motionen remitteras till nämnden för Trafik,
infrastruktur och miljö, samt till PKS, Primärkommunalt
samverkansorgan för att inhämta synpunkter.
Sammanfattning
Annica Nordqvist (MP), Erik Hugander (MP), Kajsa Carlsson
(MP) och Sibylla Jämting (MP) föreslår i motionen Låt Spira
spridas och spira för alla!
- Att Region Jönköpings län, som ansvarig för kollektivtrafik
och kultur, undersöker möjligheten, att erbjuda
subventionerade bussresor till Kulturhuset Spira för
skolklasser från hela länet.
- Att resor till och från Kulturhuset Spira ska ingå i nästa
kollektivtrafikupphandling och erbjudas länets skolor.
Efter behandling i presidiet har ett förslag till beslut tagits fram.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-12
 Protokollsutdrag från presidiet 2018-01-10
 Faktaunderlag 2017-11-22
 Protokollsutdrag från presidiet 2017/1342
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-06-13
 Motion, Låt Spira spridas och spira för alla 2017-05-05
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att motionen remitteras till nämnden för
Trafik, infrastruktur och miljö samt till det Primärkommunala
samverkansorganet, PKS, för att inhämta synpunkter.
Jon Heinpalu (MP) yrkar bifall till ordförandens förslag.

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 1-16
Tid:

2018-01-24 kl.09.00-16.20

Beslutet skickas till
Nämnden för Trafik infrastuktur och miljö
Primärkommunalt samverkansorgan

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Malin Olsson

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

Gun Lusth

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 1-18
Tid:

2018-01-10 kl. 09.00-13.00

Plats:

Sörängens folkhögskola

§15

Motion - Låt Spira spridas och spira för alla!
Diarienummer: RJL 2017/1342
Beslut
Presidiet föreslår nämnden besluta
 Avslås motionen, med motiveringen att det finansiella
utrymmet saknas.
Reservationer
Jonas Magnusson (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning
till att medel finns.
Sammanfattning
Med anledning av motion från Annica Nordqvist (MP), Erik
Hugander (MP), Kajsa Carlsson (MP) och Sibylla Jämting (MP)
lämnas information i ärendet. Motionärerna föreslår bland annat
att Region Jönköpings län undersöker möjligheten att erbjuda
subventionerade bussresor till kulturhuset Spira för skolklasser i
hela länet.
Ett faktaunderlag har tagits fram och presidiet har tagit fram ett
förslag till beslut.
Beslutsunderlag
 Faktaunderlag 2017-11-22
 Protokollsutdrag från presidiet 2017/1342
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-06-13
 Motion, Låt Spira spridas och spira för alla 2017-05-05
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Malin Olsson (M) föreslår med instämmande av Torbjörn
Eriksson (KD) att motionen avslås då det finansiella utrymmet
saknas.
Jonas Magnusson (S) yrkar bifall till motionen i sin helhet.

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 1-18
Tid:

2018-01-10 kl. 09.00-13.00
Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Malin Olsson

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-01-12
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RJL 2017/1342

Regionfullmäktige

Motion - Låt spira spridas och spira för
alla!
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen

Sammanfattning
Annica Nordqvist (MP), Erik Hugander (MP), Kajsa Carlsson (MP) och Sibylla
Jämting (MP) föreslår i motionen Låt Spira spridas och spira för alla!


Att Region Jönköpings län, som ansvarig för kollektivtrafik och kultur,
undersöker möjligheten, att erbjuda subventionerade bussresor till
Kulturhuset Spira för skolklasser från hela länet.



Att resor till och från Kulturhuset Spira ska ingå i nästa
kollektivtrafikupphandling och erbjudas länets skolor.

Efter behandling i presidiet har ett förslag till beslut tagits fram.

Information i ärendet
Miljöpartiet har inkommit med en motion där man bland annat föreslår att Region
Jönköpings län undersöker möjligheten att erbjuda subventionerade bussresor till
Kulturhuset Spira för skolklasser i hela länet.
Länstrafikens uppdrag är att bedriva och utveckla kollektivtrafik. Den trafik som
åsyftas i motionen är inte linjelagd kollektiv trafik utan beställnings/uppdragstrafik och ingår därmed inte i Länstrafikens uppdrag. Enligt tidigare
beslut kan Länstrafiken tillfrågas/vara behjälpliga om någon av regionens
verksamheter vill beställa enstaka bussresor (uppdragstrafik), så länge det håller
sig under beloppsgränserna för upphandling.
Sedan några år tillbaka har Länstrafiken en biljett, Klassbiljetten, som är till för
skolklasser (fler än 5 personer) i ordinarie linjetrafik. Biljetten gäller på både tåg
och buss.
För beställnings-/uppdragstrafik har regionen sedan augusti 2016 ett upphandlat
avtal för busscharter. Avtalet löper till och med 2018-08-15 med option till
förlängning ytterligare 12+12 månader. Beställning av enskilda uppdrag sker från
Region Jönköpings läns beställande enheter enligt bilaga Rangordning vid avrop.
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Avtalet är uppdelat på områdena Jönköping, Eksjö/Höglandet och Värnamo med
vardera tre leverantörer på rangordningslistan.
Motionen anger inte någon begränsning för hur många av länets barn som ska
omfattas av de subventionerade bussresorna. Faktaunderlaget utgår från att det är
de barn som omfattas av barnkulturpengen, det vill säga barn i årskurs 2 och
årskurs 8, som också omfattas av de subventionerade resorna. Tidigare
beräkningar uppskattar detta elevantal till 8000 barn i länet. Kostnadsberäkningen
utgår från att barnen är fördelade över länet enligt samma procentuella fördelning
som den totala folkmängden.
Resor för samtliga 8000 barn med Länstrafikens klassbiljett skulle kosta 420 000
kr per år. Dock tar motionen upp att många skolklasser inte tar sig till Spira på
grund av att det tar för lång tid och att det kan upplevas otryggt att behöva byta
färdmedel en eller flera gånger under resan. I det avseendet är kollektivtrafik inte
ett rimligt alternativ för skolklasser från kommuner på längre avstånd från
Jönköping.
Regionens busscharteravtal har samma leverantör, Reinholds Buss AB, som
nummer ett på rangordningslistan för samtliga delområden. Kostnadsberäkningen
för att låta alla barn resa med beställd buss till Spira är därför beräknad enligt
denna leverantörs prislista. Bussar i två storlekskategorier erbjuds, 9-25 personer
respektive 26-60 personer. Beräkningen har gjorts enligt följande parametrar:
 Bussar utan godsutrymme och toalett används.
 Barnen reser med bussar i storleksklassen 26-60 personer med ett
genomsnittligt elevantal på 45 elever per buss.
 Restiden är beräknad på avstånd från Spira till kommunens huvudort och
en medelhastighet på 70 km/h.
 Tid för på- och avstigning (vid skolan och vid Spira) samt föreställningstid
på Spira är uppskattad till sammanlagt tre timmar.
Beräkningen enligt ovanstående parametrar ger att chartrade bussar för eleverna
skulle kosta 450 000 kr (totalt 183 bussresor). Om det däremot skulle krävas
bussar i den mindre kategorin eller om förstahandsleverantören inte har möjlighet
att köra alla turer stiger kostnaden snabbt. Till exempel, om storleksklassen på
bussen ändras till 9-25 personer och vi räknar med ett genomsnitt på 20 elever per
buss ökar kostnaden till 720 000 kr.
Smålands Musik och Teater har med nuvarande bemanning inte möjlighet att
hantera bokning av bussarna. Alltså innebär lösningen också ökade
personalkostnader för bokningshantering.
Kommunerna har ofta själva upphandlat denna typ av resor för att eleverna ska
kunna åka på studiebesök, bad, skolresor etc. Ett alternativ är att kommunerna
själva hanterar bokning av bussar utifrån sina egna avtal, med subventionering av
Region Jönköping län genom en ”buss-peng” kopplad till barnkulturpeng. Busspengen differentieras utifrån den kostnad som regionens eget busscharteravtal ger
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vilket skulle innebära ca 35-80 kr per elev beroende på kommun. Även detta
alternativ innebär en årlig kostnad, som Region Jönköpings län ska finansiera.

Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-12
Protokollsutdrag från presidiet 2018-01-10
Faktaunderlag 2017-11-22
Protokollsutdrag från presidiet 2017-09-06
Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-06-13
Motion, Låt Spira spridas och spira för alla 2017-05-05

Beslut skickas till
Regionstyrelsen
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Lars Johansson
Direktör utbildning och kultur

UNDERLAG
2017-11-22
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RJL 2017/1342

Regionledningskontoret
Ellen Hill
Presidiet för nämnd för arbetsmarknad, näringsliv
och attraktivitet

Faktaunderlag till motionen - Låt Spira
spridas och spira för alla!
Inledning
Med anledning av motion från Annica Nordqvist (MP), Erik Hugander (MP),
Kajsa Carlsson (MP) och Sibylla Jämting (MP) lämnas information i ärendet till
Presidiet för nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. Presidiet har
enligt protokollsutdrag från 2017-09-06 gett Regionledningskontoret i uppdrag att
ta fram ett faktaunderlag. Efter behandling i Presidiet för nämnd för
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet skrivs förslag till beslut.

Information i ärendet
Annica Nordqvist (MP), Erik Hugander (MP), Kajsa Carlsson (MP) och Sibylla
Jämting (MP) föreslår i motionen Låt Spira spridas och spira för alla!


Att Region Jönköpings län, som ansvarig för kollektivtrafik och kultur,
undersöker möjligheten, att erbjuda subventionerade bussresor till
Kulturhuset Spira för skolklasser från hela länet.



Att resor till och från Kulturhuset Spira ska ingå i nästa
kollektivtrafikupphandling och erbjudas länets skolor.

Länstrafikens uppdrag är att bedriva och utveckla kollektivtrafik. Den trafik som
åsyftas i motionen är inte linjelagd kollektiv trafik utan beställnings/uppdragstrafik och ingår därmed inte i Länstrafikens uppdrag. Enligt tidigare
beslut kan Länstrafiken tillfrågas/vara behjälpliga om någon av regionens
verksamheter vill beställa enstaka bussresor (uppdragstrafik), så länge det håller
sig under beloppsgränserna för upphandling.
Sedan några år tillbaka har Länstrafiken en biljett, Klassbiljetten, som är till för
skolklasser (fler än 5 personer) i ordinarie linjetrafik. Biljetten gäller på både tåg
och buss.
För beställnings-/uppdragstrafik har regionen sedan augusti 2016 ett upphandlat
avtal för busscharter. Avtalet löper till och med 2018-08-15 med option till
förlängning ytterligare 12+12 månader. Beställning av enskilda uppdrag sker från
Region Jönköpings läns beställande enheter enligt bilaga Rangordning vid avrop.
Avtalet är uppdelat på områdena Jönköping, Eksjö/Höglandet och Värnamo med
vardera tre leverantörer på rangordningslistan.
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Motionen anger inte någon begränsning för hur många av länets barn som ska
omfattas av de subventionerade bussresorna. Faktaunderlaget utgår från att det är
de barn som omfattas av barnkulturpengen, det vill säga barn i årskurs 2 och
årskurs 8, som också omfattas av de subventionerade resorna. Tidigare
beräkningar uppskattar detta elevantal till 8000 barn i länet. Kostnadsberäkningen
utgår från att barnen är fördelade över länet enligt samma procentuella fördelning
som den totala folkmängden.
Resor för samtliga 8000 barn med Länstrafikens klassbiljett skulle kosta 420 000
kr per år. Dock tar motionen upp att många skolklasser inte tar sig till Spira på
grund av att det tar för lång tid och att det kan upplevas otryggt att behöva byta
färdmedel en eller flera gånger under resan. I det avseendet är kollektivtrafik inte
ett rimligt alternativ för skolklasser från kommuner på längre avstånd från
Jönköping.
Regionens busscharteravtal har samma leverantör, Reinholds Buss AB, som
nummer ett på rangordningslistan för samtliga delområden. Kostnadsberäkningen
för att låta alla barn resa med beställd buss till Spira är därför beräknad enligt
denna leverantörs prislista. Bussar i två storlekskategorier erbjuds, 9-25 personer
respektive 26-60 personer. Beräkningen har gjorts enligt följande parametrar:


Bussar utan godsutrymme och toalett används.



Barnen reser med bussar i storleksklassen 26-60 personer med ett
genomsnittligt elevantal på 45 elever per buss.



Restiden är beräknad på avstånd från Spira till kommunens huvudort och
en medelhastighet på 70 km/h.



Tid för på- och avstigning (vid skolan och vid Spira) samt föreställningstid
på Spira är uppskattad till sammanlagt tre timmar.

Beräkningen enligt ovanstående parametrar ger att chartrade bussar för eleverna
skulle kosta 450 000 kr (totalt 183 bussresor). Om det däremot skulle krävas
bussar i den mindre kategorin eller om förstahandsleverantören inte har möjlighet
att köra alla turer stiger kostnaden snabbt. Till exempel, om storleksklassen på
bussen ändras till 9-25 personer och vi räknar med ett genomsnitt på 20 elever per
buss ökar kostnaden till 720 000 kr.
Smålands Musik och Teater har med nuvarande bemanning inte möjlighet att
hantera bokning av bussarna. Alltså innebär lösningen också ökade
personalkostnader för bokningshantering.
Kommunerna har ofta själva upphandlat denna typ av resor för att eleverna ska
kunna åka på studiebesök, bad, skolresor etc. Ett alternativ är att kommunerna
själva hanterar bokning av bussar utifrån sina egna avtal, med subventionering av
Region Jönköping län genom en ”buss-peng” kopplad till barnkulturpeng. Busspengen differentieras utifrån den kostnad som regionens eget busscharteravtal ger
vilket skulle innebära ca 35-80 kr per elev beroende på kommun. Även detta
alternativ innebär en årlig kostnad, som Region Jönköpings län ska finansiera.

TJÄNSTESKRIVELSE
2016-04-04

3(3)

RJL 2017/1342

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Lars Johansson
Direktör utbildning och kultur

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 100-120
Tid:

2017-09-06 kl. 09.00-12.15

Plats:

Regionens hus sal B

§119

Motion - Låt Spira spridas och spira för alla!
Diarienummer: RJL 2017/1342
Beslut
Presidiet ger Regionledningskontoret i uppdrag
 Ta fram ett faktaunderlag, efter behandling i presidiet
skrivs förslag till beslut.
Sammanfattning
Miljöpartiet har inkommit med en motion där man bland annat
föreslår att Region Jönköpings län undersöker möjligheten att
erbjuda subventionerade bussresor till Kulturhuset Spira för
skolklasser i hela länet.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-06-13
 Motion, Låt Spira spridas och spira för alla
Beslutet skickas till
Utbildning och kultur

Vid protokollet
Linda Byman
Justeras
Malin Olsson
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 88-110
Tid:

2017-06-13, kl 11:00-15:25

Plats:

Regionens Hus, sal A

§ 103

Fördelning av inkomna motioner
Beslut
Regionstyrelsens
 Fördelar motioner enligt nedan
Gör primärvården i vår region mer likvärdig och jämlik
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart Karlsson (V)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1427
Remitterat till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård
Nu blir vi väl MR-Region?
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart Karlsson (V)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1424
Remitterat till: Regionstyrelsens arbetsutskott
Inför Äldremottagningar på vårdcentralerna
Mikael Ekvall (V)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1420
Remitterat till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård
Är den läkartiden som erbjuds patienter på äldreboenden verkligen tillräcklig?
Mikael Ekvall (V)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1419
Remitterat till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård
Pröva digital tolkning
Anne Karlsson, Katja Ganekind, Robert Andersson, Helena Elmqvist, Anders
Gustafsson, Elisabeth Werner, Samuel Godrén och Ulf Svensson (SD)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1415
Remitterat till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård
Låt Spira spridas och spira för alla
Annica Nordqvist, Erik Hugander; Kajsa Carlsson och Sibylla Jämting (MP)
Datum: 2017-05-02
Dnr: RJL 2017/1342
Remitterat till: Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 88-110
Tid:

2017-06-13, kl 11:00-15:25
Hund i Regionens tjänst
Annica Nordqvist, Erik Hugander; Kajsa Carlsson och Sibylla Jämting (MP)
Datum: 2017-05-02
Dnr: RJL 2017/1341
Remitterat till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård
Kollektivtrafik i egen regi är framtidens melodi
Mikael Ekvall, Lennart Karlsson, Elisabeth Töre och Mauno Virta (V)
Datum: 2017-04-25
Dnr: RJL 2017/1266
Remitterad till: Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö
Pendlare behöver fler morötter och mindre piska
Mauno Virta och Mikael Ekvall (V)
Datum: 2017-04-25
Dnr: RJL 2017/1267
Remitterad till: Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö
Inrätta korttidsplatser på sjukhusen
Anne Karlsson, Helena Elmqvist, Samuel Godrén, Elisabeth Werner, SvenEvert Gunnarsson, Ulf Svensson, Katja Ganekind och Robert Andersson (SD)
Datum: 2017-04-18
Dnr: RJL 2017/1172
Remitterad till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård
Återinför vårdbiträden för enklare arbetsuppgifter
Helena Elmqvist, Anne Karlsson, Samuel Godrén, Katja Ganekind, Robert
Andersson, Elisabeth Werner, Anders Gustafsson och Ulf Svensson (SD)
Datum: 2017-03-31
Dnr: RJL 2017/1042
Remitterad till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm
Ordförande
ordförande

Marcus Eskdahl

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 88-110
Tid:

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2017-06-13, kl 11:00-15:25

SKRIVELSE
2018-11-15

2017/997

Region Jönköpings län
Regionstyrelsen

Motion – Kollektivavtal vid upphandling
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
 Motionen är besvarad

Sammanfattning
 Maria Hörnsten, Socialdemokraterna föreslår i motionen - kollektivavtal vid
upphandling att krav om kollektivavtal införs i upphandlingspolicy och att
detta också tydligt kommuniceras till helägda och delägda bolag via
ägardirektiv och önskemål från regionen som delägare. Motionen har
behandlats i regionstyrelsens arbetsutskott, som föreslår att den besvaras.

Information i ärendet
föreslår i motionen Kollektivavtal vid upphandling att;
 Krav om kollektivavtal införs i upphandlingspolicy.
 Detta också tydligt kommuniceras till helägda och delägda bolag via
ägardirektiv och önskemål från regionen som delägare.
Lag (2016:1 145) om offentlig upphandling har i sin nya lydelse av 17 kap 2 §
reglerat de krav som upphandlande myndighet kan ställa gällande arbetsrättsliga
villkor i upphandling:
17 kap 2 §:
En upphandlande myndighet ska, om det är behövligt, kräva att leverantören ska
fullgöra kontraktet enligt angivna villkor om lön, semester och arbetstid som
arbetstagarna som ska utföra arbetet enligt kontraktet minst ska tillförsäkras.
Myndigheten ska också kräva att leverantören ska säkerställa att dennes
underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet uppfyller de
villkor som har ställts enligt första stycket.
Skyldigheten att ställa sådana villkor är inte absolut utan inträder ”om det är
behövligt”. Bedömningen av behövligheten ska vara en helhetsbedömning vid
vilken myndigheten kan beakta såväl erfarenheter från tidigare upphandlingar som
uppgifter från branschorganisationer, arbetsmarknadens parter eller från andra

SKRIVELSE
2018-11-15

2017/997

aktörer. Behovet ska avse risken för oskäliga arbetsvillkor, d.v.s. risken för att
anställningsvillkoren avviker från en godtagbar nivå, och ska därför ske utifrån
arbetstagarnas perspektiv. Bedömningen är emellertid myndighetens och utgör en
del av bestämningen av kontraktsföremålet, d.v.s. det som ska anskaffas. Det är
således myndighetens ansvar och rätt att beskriva vad den vill anskaffa.
Arbetssättet idag är att man i samband med kravställandet inför en upphandling
över tröskelvärdet bedömer om kollektivavtalsliknande villkor skall ställas t ex
upphandling av taxitjänster
Kraven behöver alltså enligt lag inte ställas i alla branscher, utan bara där det är
”behövligt”, som det uttrycks i lagtexten. Det är den upphandlande myndigheten
som bestämmer i vilka branscher kraven är behövliga. Kraven enligt lag är också
tillämpliga endast vid upphandlingar över gränsvärdet.
Det finns idag nästan 700 kollektivavtal på den svenska arbetsmarknaden, och det
finns därmed risk för att en ansenlig administrativ börda läggs på den
upphandlande myndigheten genom att försöka få fram de villkor som bör gälla
enligt de aktuella kollektivavtalen.
Att ställa krav som går långt utöver det som är lagstadgade krav och i alla typer av
upphandlingar, oavsett storlek, skulle innebära en mycket stor administrativ insats
och effekten skulle ändå inte med säkerhet kunna garanteras.
Under våren 2018 behandlades motionen – upphandla kollektivtrafik med krav på
kollektivavtal och personalövergång i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö.
Ett faktaunderlag togs fram av Advokatfirma Lindmark och Welinder. Underlaget
i den del som handlar om krav på kollektivavtal lyder:
Från och med juni 2017 finns lagregler om när krav på arbetsrättsliga villkor
(lön, arbetstid och semester) i nivå med kollektivavtal ska ställas vid
upphandlingar. Enligt lagreglerna ska dock inte myndigheten per automatik ställa
särskilda arbetsrättsliga krav vid alla upphandlingar utan när det är behövligt.
Lagreglerna innebär inte ett krav på att anbudsgivaren ska ha ingått
kollektivavtal med en arbetstagarorganisation. Däremot kan beställaren kräva att
anbudsgivaren för sin personal tillämpar villkor i nivå med kollektivavtal.
Observera att krav enligt lagen endast ska ställas om det är behövligt. Det vill
säga den upphandlande enheten ska göra en bedömning och eventuellt ställa krav
beroende på vilken upphandling det handlar om och vilken bransch som
anbudsgivarna/ leverantörerna är verksamma i. I praktiken kommer troligtvis
kraven att ställas vid upphandlingar av tjänster respektive byggentreprenader där
anbudsgivarna finns i branscher där problem med så kallad social dumping finns.
Det finns således skäl att ur perspektiven administrativ arbetsbelastning och
möjliga effekter pröva hur långt utöver lagstadgade krav som Region Jönköpings
län ska gå. Från 2019 har regionstyrelsen en upphandlingsdelegation och frågor
om upphandlingspolicy och regelverk kommer att kunna beredas där.

SKRIVELSE
2018-11-15

2017/997

Beslutsunderlag
 Skrivelse daterad 2018- 11- 15
 Motion - Kollektivavtal vid upphandling

Beslut skickas till
Regionfullmäktige
REGIONLEDNINGSKONTORET
Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Arne Andersen
Direktör Verksamhetsstöd och service

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§202-229
Tid:

2018-11-13, kl 09:00-15:15

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 213

Motion om kollektivavtal vid upphandling
Diarienummer: RJL 2017/997
Beslut
Regionstyrelsen föreslås besluta att
 Motionen avslås
Reservationer
Rachel De Basso och Sibylla Jämting reserverar sig mot förslaget
till förmån för egna yrkanden.
Sammanfattning
Maria Hörnsten, Socialdemokraterna föreslår i motionen att:
 Krav om kollektivavtal införs i upphandlingspolicy
 Att detta också tydligt kommuniceras till helägda och
delägda bolag via ägardirektiv och önskemål från regionen
som delägare.
Beslutsunderlag
 Underlag för besvarande av motion 2018-11-05
 Motion från Maria Hörnsten 2017-03-28
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Rachel De Basso och Sibylla Jämting yrkar bifall till motionen.
Maria Frisk yrkar avslag på motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och
finner att arbetsutskottet bifaller Maria Frisks yrkande om avslag.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Siw Kullberg

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§202-229
Tid:
Justeras

Malin Wengholm
Ordförande
O
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2018-11-13, kl 09:00-15:15

UNDERLAG
2018-11-05

2017/997

Region Jönköpings län
Regionstyrelsens arbetsutskott

Motion – Kollektivavtal vid upphandling
Inledning
Med anledning av motion från Maria Hörnsten, Socialdemokraterna lämnas
information i ärendet. Efter behandling i regionstyrelsens arbetsutskott skrivs
förslag i ärendet.

Information i ärendet
Maria Hörnsten, Socialdemokraterna föreslår i motionen Kollektivavtal vid
upphandling att;
 Krav om kollektivavtal införs i upphandlingspolicy.
 Detta också tydligt kommuniceras till helägda och delägda bolag via
ägardirektiv och önskemål från regionen som delägare.
Lag (2016:1 145) om offentlig upphandling har i sin nya lydelse av 17 kap 2 §
reglerat de krav som upphandlande myndighet kan ställa gällande arbetsrättsliga
villkor i upphandling:
17 kap 2 §:
En upphandlande myndighet ska, om det är behövligt, kräva att leverantören ska
fullgöra kontraktet enligt angivna villkor om lön, semester och arbetstid som
arbetstagarna som ska utföra arbetet enligt kontraktet minst ska tillförsäkras.
Myndigheten ska också kräva att leverantören ska säkerställa att dennes
underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet uppfyller de
villkor som har ställts enligt första stycket.
Skyldigheten att ställa sådana villkor är inte absolut utan inträder ”om det är
behövligt”. Bedömningen av behövligheten ska vara en helhetsbedömning vid
vilken myndigheten kan beakta såväl erfarenheter från tidigare upphandlingar som
uppgifter från branschorganisationer, arbetsmarknadens parter eller från andra
aktörer. Behovet ska avse risken för oskäliga arbetsvillkor, d.v.s. risken för att
anställningsvillkoren avviker från en godtagbar nivå, och ska därför ske utifrån
arbetstagarnas perspektiv. Bedömningen är emellertid myndighetens och utgör en
del av bestämningen av kontraktsföremålet, d.v.s. det som ska anskaffas. Det är
således myndighetens ansvar och rätt att beskriva vad den vill anskaffa.

UNDERLAG
2018-11-05

2017/997

Arbetssättet idag är att man i samband med kravställandet inför en upphandling
över tröskelvärdet bedömer om kollektivavtalsliknande villkor skall ställas t ex
upphandling av taxitjänster
Kraven behöver alltså enligt lag inte ställas i alla branscher, utan bara där det är
”behövligt”, som det uttrycks i lagtexten. Det är den upphandlande myndigheten
som bestämmer i vilka branscher kraven är behövliga. Kraven enligt lag är också
tillämpliga endast vid upphandlingar över gränsvärdet.
Det finns idag nästan 700 kollektivavtal på den svenska arbetsmarknaden, och det
finns därmed risk för att en ansenlig administrativ börda läggs på den
upphandlande myndigheten genom att försöka få fram de villkor som bör gälla
enligt de aktuella kollektivavtalen.
Att ställa krav som går långt utöver det som är lagstadgade krav och i alla typer av
upphandlingar, oavsett storlek, skulle innebära en mycket stor administrativ insats
och effekten skulle ändå inte med säkerhet kunna garanteras.
Under våren 2018 behandlades motionen – upphandla kollektivtrafik med krav på
kollektivavtal och personalövergång i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö.
Ett faktaunderlag togs fram av Advokatfirma Lindmark och Welinder. Underlaget
i den del som handlar om krav på kollektivavtal lyder:
Från och med juni 2017 finns lagregler om när krav på arbetsrättsliga villkor
(lön, arbetstid och semester) i nivå med kollektivavtal ska ställas vid
upphandlingar. Enligt lagreglerna ska dock inte myndigheten per automatik ställa
särskilda arbetsrättsliga krav vid alla upphandlingar utan när det är behövligt.
Lagreglerna innebär inte ett krav på att anbudsgivaren ska ha ingått
kollektivavtal med en arbetstagarorganisation. Däremot kan beställaren kräva att
anbudsgivaren för sin personal tillämpar villkor i nivå med kollektivavtal.
Observera att krav enligt lagen endast ska ställas om det är behövligt. Det vill
säga den upphandlande enheten ska göra en bedömning och eventuellt ställa krav
beroende på vilken upphandling det handlar om och vilken bransch som
anbudsgivarna/ leverantörerna är verksamma i. I praktiken kommer troligtvis
kraven att ställas vid upphandlingar av tjänster respektive byggentreprenader där
anbudsgivarna finns i branscher där problem med så kallad social dumping finns.
Det finns således skäl att ur perspektiven administrativ arbetsbelastning och
möjliga effekter pröva hur långt utöver lagstadgade krav som Region Jönköpings
län ska gå. Från 2019 har regionstyrelsen en upphandlingsdelegation och frågor
om upphandlingspolicy och regelverk kommer att kunna beredas där.
REGIONLEDNINGSKONTORET
Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Arne Andersen
Direktör Verksamhetsstöd och service

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 230-247
Tid:

2018-12-10, kl 09:00-10:40

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 234

Motion – Stoppa bidragen till Pride
Diarienummer: RJL 2018/1992
Beslut
Regionstyrelsen
 Föreslår regionfullmäktige avslå motionen.
Sammanfattning
Morgan Malmborg (-) och Per Svenhall (-) föreslår i motionen:
Stoppa bidragen till Pride – att alla bidrag stoppas.
Motion har behandlats av regionstyrelsens arbetsutskott, som
föreslår att den avslås.
Beslutsunderlag
 Skrivelse 2018-11-27
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm
Ordförande
O
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

SKRIVELSE
2018-11-27

1(1)

RJL 2018/1992

Regionstyrelsen

MOTION – Stoppa bidragen till Pride
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen

Sammanfattning
Morgan Malmborg och Per Svenhall föreslår i motionen Stoppa bidragen till Pride
- att alla bidrag till Pride stoppas.
Motionen har behandlats i regionstyrelsens arbetsutskott, som föreslår att den
avslås.

Information i ärendet
Morgan Malmborg och Per Svenhall föreslår i motionen Stoppa bidragen till Pride
- att alla bidrag till Pride stoppas.
Region Jönköpings län deltar aktivt i Pride som en del i arbete med social
hållbarhet, mångfald och likabehandling av länsinvånare och medarbetare.
Medverkan sker genom ett ekonomiskt bidrag men också genom medverkan vid
invigning, i aktiviteter och i paraden.

Beslutsunderlag



Skrivelse daterad 2018-11-27
MOTION – Stoppa bidragen till Pride

Beslut skickas till
Regionfullmäktige
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 179-209
Tid:

2018-10-23, kl 09:00-14:10

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 208

Fördelning av inkomna motioner
Regionstyrelsens fördelar inkomna motioner enligt följande:
Motion – Generalplan för våra tre akutsjukhus Diarienummer: RJL 2018/1872
Remitteras till Nämnden folkhälsa och sjukvård
Motion – Prioritera psykvården
Diarienummer: RJL 2018/1991
Remitteras till Nämnden folkhälsa och sjukvård
Motion – Stopp bidragen till Pride
Diarienummer: RJL 2018/1992
Remitteras till regionstyrelsen/arbetsutskottet
Motion – Bevara våra tre akutsjukhus
Diarienummer: RJL 2018/1993
Remitteras till Nämnden folkhälsa och sjukvård
Motion – Klimatet kan inte vänta – vi måste böra resa hållbart NU
Diarienummer: RJL 2018/2083
Remitteras till regionstyrelsen/arbetsutskottet
Motion – Parlamentariska nämndens framtid
Diarienummer: RJL 2018/2288
Remitteras till regionstyrelsen/arbetsutskottet

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm (M)
Ordförande

Ann-Kristin Göransson

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 179-209
Tid:

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2018-10-23, kl 09:00-14:10

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§173-195
Tid:

2018-10-09 09:00-14:50

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 193

Fördelning av inkomna motioner
Regionstyrelsens föreslås fördela inkomna motioner enligt
följande:
Motion – Generalplan för våra tre akutsjukhus Diarienummer: RJL 2018/1872
Remitteras till Nämnden folkhälsa och sjukvård
Motion – Prioritera psykvården
Diarienummer: RJL 2018/1991
Remitteras till Nämnden folkhälsa och sjukvård
Motion – Stopp bidragen till Pride
Diarienummer: RJL 2018/1992
Remitteras till regionstyrelsen/arbetsutskottet
Motion – Bevara våra tre akutsjukhus
Diarienummer: RJL 2018/1993
Remitteras till Nämnden folkhälsa och sjukvård
Motion – Klimatet kan inte vänta – vi måste böra resa hållbart NU
Diarienummer: RJL 2018/2083
Remitteras till regionstyrelsen/arbetsutskottet
Motion – Parlamentariska nämndens framtid
Diarienummer: RJL 2018/2288
Remitteras till regionstyrelsen/arbetsutskottet

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§173-195
Tid:

2018-10-09 09:00-14:50

Malin Wengholm
Ordförande §§ 173-191
O
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Maria Frisk
Ordförande §§192-195

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 230-247
Tid:

2018-12-10, kl 09:00-10:40

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 235

Regionsamverkan Sydsverige – Stadgar och
handlingsplan samt budget 2019
Diarienummer: RJL 2018/3183
Beslut
Regionstyrelsen
 Föreslår regionfullmäktige att godkänna stadgar och
handlingsplan 2019 med utblick 2020 och 2021 i
Regionsamverkan Sydsverige.
Sammanfattning
Inför ny mandatperiod föreligger stadgar och handlingsplan för
2019 med utblick 2020 och 2021, vilka antagits av
representantskapet i Regionsamverkan Sydsverige 2018-10-19.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2018-12-03
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm
Ordförande
O
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-12-03

1(2)

RJL 2018/3183

Regionstyrelsen

Regionsamverkan Sydsverige -Stadgar
och handlingsplan samt budget 2019
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 Föreslår regionfullmäktige att godkänna stadgar och handlingsplan 2019
med utblick 2020 och 2021 i Regionsamverkan Sydsverige.

Sammanfattning
Inför ny mandatperiod föreligger stadgar och handlingsplan för 2019 med utblick
2020 och 2021, vilka antagits av representantskapet i Regionsamverkan
Sydsverige 2018-10-19.

Information i ärendet
Medlemmar i föreningen ”Regionsamverkan Sydsverige” är Region Blekinge,
Region Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg,
och Region Skåne.
Syftet är att, med medborgarnas bästa för ögonen, utveckla samarbetet mellan
verksamheterna i de sex regionerna. Målsättningen för Regionsamverkan
Sydsverige 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. Begreppet
hållbar utveckling syftar på en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan
att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.
Regionsamverkan Sydsverige bildades 1 januari 2016 och har under den korta tid
samarbetet funnits fått till stånd flera viktiga insatser. Sammanfattningsvis kan
konstateras att Regionsamverkan Sydsverige är på god väg att etablera sig som en
betydelsefull arena. Tydlighet i styrning, ledning och prioriteringar är
framgångsfaktorer liksom närvaron, medverkan i de gemensamma mötena såväl
som förankring och ökad kännedom i hemmaorganisationerna.
Samarbetet i Regionsamverkan Sydsverige har beslutande, rådgivande och
rekommenderande funktioner. Den ideella organisationens beslutsfattande är
aldrig överordnat respektive huvudmans beslutsfattande utan beslut som berör
respektive huvudmans verksamhet måste fattas i medlemsorganisationernas
politiska församlingar, enligt gällande besluts- och delegationsordning, för att
vara giltiga.
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I de sex regioner som samarbetar i Sydsverige bor 2,6 miljoner invånare vilket
representerar 26% av Sveriges befolkning. Detta faktum gör att Regionsamverkan
Sydsverige är en kraft att räkna med, en röst att lyssna till och möjlighet finns att
genomföra förändringar.

Beslutsunderlag
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Sydsverige

befolkning 31/3 2018

% av Sydsverige

% av Sverige

Blekinge

159 362

6%

2%

Halland

325 813

12%

3%

Jönköping

358 102

14%

4%

Kalmar

243 718

9%

2%

Kronoberg

197 826

8%

2%

Skåne

1 348 607

51%

13%

Sydsverige

2 633 428

100%

26%

Sverige

10 142 686

100%

De större städerna i Sydsverige är (antal invånare i kommunen 31/3 2018)
Tranås (18 891)
Jönköping (137 863)
Nässjö (31 273)
Värnamo (34 249)
Västervik (36 546)
Oskarshamn (26 929)
Nybro (20 426)
Kalmar (67 528)
Kungsbacka (82 382)
Varberg (62 928)
Falkenberg (44 300)
Halmstad (99 932)
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Alvesta (20 022)
Växjö (91 251)
Ljungby (28 353)

Karlskrona (66 623)
Ronneby (29 621)
Karlshamn (32 229)
Hässleholm (52 023)
Kristianstad (84 211)
Helsingborg (143 671)
Landskrona (45 427)
Lund (121 893)
Malmö (334 987)
Trelleborg (44 645)
Ystad (29 903)

Inledning
Regioners och samhällets utveckling är komplext, det finns vinster i att se till en större geografi än
den egna regionens inom vissa verksamhetsområden, det finns vinster i att föra en dialog med
andra som är berörda av en fråga och i Sydsverige är erfarenheten att vi blir starkare och det är
lättare att påverka om vi agerar tillsammans.
Regionsamverkan Sydsverige bildades 1 januari 2016 och har under den korta tid samarbetet
funnits fått till stånd flera viktiga insatser. Redan 2015 genomfördes en systemanalys som
kompletterades 2016 och ledde till ett positionspapper inom infrastruktur, under 2017
konkretiserades detta och Sydsveriges prioriteringar förmedlades till den nationella planen för
infrastrukturplanering 2018-2029. Inom kultur har ett sydsvenskt samarbete utvecklats inom
professionell dans för att stärka dansen som konstform samt för att öka tillgängligheten till dans för
invånarna. Under 2018 beslutades om ett positionspapper för kultur samt gjordes en
överenskommelse med Arbetsförmedlingen kring kompetensförsörjning för regional utveckling.
Arbete pågår med synkronisering av biljett- och betallösningar inom kollektivtrafiken i södra
Sverige, en gemensam sydtaxa med gemensam princip för gränsavdrag, positionspapper för
kollektivtrafiken som kommer att följas av en aktivitetsplan. Hösten 2018 beslutades om ett
positionspapper för arbetsmarknad och kompetensförsörjning som tydliggör vad regionerna vill
inom dessa områden och framöver kommer lösningsfokuserade avtal med andra aktörer och
strategier för påverkan, det vill säga genomförande av det som uttalats i positionspapperet. Vidare
förs en fördjupad dialog med marknadsaktörerna kring bredband, genomförs gemensam
kompetensutveckling inom bland annat kultur och övergripande fortsätter dialoger med nationella
utredningar och kommittéer, myndigheter och departement, liksom vi kommer fortsätta lämna
gemensamma remissvar och skriva debattartiklar som leder till ett bättre Sydsverige.
Sammanfattningsvis kan konstateras att Regionsamverkan Sydsverige är på god väg att etablera sig
som en betydelsefull arena. Tydlighet i styrning, ledning och prioriteringar är framgångsfaktorer
liksom närvaron, medverkan i de gemensamma mötena såväl som förankring och ökad kännedom i
hemmaorganisationerna.
I de sex regioner som samarbetar i Sydsverige bor 2,6 miljoner invånare vilket representerar 26% av
Sveriges befolkning. Detta faktum gör att Regionsamverkan Sydsverige är en kraft att räkna med, en
röst att lyssna till och möjlighet finns att genomföra förändringar.
Detta är en handlingsplan, Regionsamverkan Sydsverige ska samverka, med varandra men även
söka samverkan med regering och riksdag, nationella myndigheter och kommuner, allt som kan
leda till insatser som gynnar Sydsverige och Sverige.
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1. Övergripande syfte och målsättning med Regionsamverkan Sydsverige
Medlemmar i föreningen ”Regionsamverkan Sydsverige” med organisationsnummer 802471-7442
är Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg,
och Region Skåne.
Syftet är att, med medborgarnas bästa för ögonen, utveckla samarbetet mellan verksamheterna i
de sex regionerna. Målsättningen för Regionsamverkan Sydsverige 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.
Begreppet hållbar utveckling syftar på en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.
FN har antagit 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. I FN-resolutionen om
agendan uttalade FNs medlemsstater att ”Vi har stakat ut vägen mot hållbar utveckling. Det är upp
till oss alla att se till att resan blir framgångsrik”. Sverige har åtagit sig att bidra och har ambitionen
att vara ledande i genomförandet av hållbarhetsmålen, på hemmaplan och globalt.

Målen ska ses som ett övergripande och framåtsyftande åtagande, för Regionsamverkan Sydsverige
att vägledas av, och är att:
1. avskaffa fattigdom i alla dess former överallt
2. avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja
ett hållbart jordbruk,
3. säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar,
4. säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt
lärande för alla,
5. uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt,
6. säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla,
7. säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla,
8. verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv
sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla,
9. bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering
samt främja innovation,
10. minska ojämlikheten inom och mellan länder,
11. göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara,
12. säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster,
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13. vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser,
14. bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar
utveckling,
15. skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart
bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda
förlusten av biologisk mångfald,
16. främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till
rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med
ansvarsutkrävande på alla nivåer samt
17. stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar
utveckling.
Alla målen är inte uppdrag som direkt ligger inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige, men där
vi upplever att vi kan göra en insats ska vi bidra till att förverkliga målsättningarna. Genomförandet
sker och ska ske genom beslut och åtgärder i den ordinarie verksamheten och genom befintlig
styrning och processer. I Sveriges handlingsplan för Agenda 2030 – 2018-2020 betonas vikten av
samarbete och samverkan mellan aktörer och mellan den internationella, nationella, regionala och
lokala nivån. Arbetsförmedlingen lyfts som exempel på en myndighet som arbetar aktivt med att
utveckla olika typer av partnerskap.
Samarbete och samverkan är viktiga ledord såväl inom Agenda 2030, inom EU som i Sverige. I
förordningen om regionalt tillväxtarbete (2017:583) tydliggörs att regionernas utvecklingsstrategier
ska utarbetas och genomföras i samverkan med berörda kommuner, landsting, länsstyrelser och
andra berörda statliga myndigheter. Även näringslivet och det civila samhällets organisationer ska
erbjudas möjligheter till samverkan. Den pekar också på att ekonomisk, social och miljömässig
hållbarhet ska vara en integrerad del i analyser, strategier, program och insatser i det regionala
tillväxtarbetet. Detta synsätt stämmer väl överens med Regionsamverkan Sydsveriges arbetssätt.
Det handlar om att utveckla processer med nytänkande kring strategisk och operativ styrning.
Plattformar, partnerskap och samarbeten har skapats och nya kan tillföras, mellan regionerna men
även med nationella myndigheter och andra aktörer i samhället.
2. Mandat, roll, struktur och organisation inför en ny mandatperiod
Samarbetet i Regionsamverkan Sydsverige har beslutande, rådgivande och rekommenderande
funktioner. Den ideella organisationens beslutsfattande är aldrig överordnat respektive huvudmans
beslutsfattande utan beslut som berör respektive huvudmans verksamhet måste fattas i
medlemsorganisationernas politiska församlingar, enligt gällande besluts- och delegationsordning,
för att vara giltiga.
Det som är gränsöverskridande och det som görs bättre tillsammans bör vara vägledande för all
verksamhet i Regionsamverkan Sydsverige.
Styrelsen är högsta beslutande organ inom Regionsamverkan Sydsverige, denna identifierar och
beslutar om uppdrag till utskott och arbetsgrupper, styr och ger vägledning under arbetets gång
samt får rapport efter avslutat uppdrag. Uppdragen till utskotten kan vara under kortare eller under
längre tid, det är uppdragen som styr och styrningen sker från styrelsen. I utskott och arbetsgrupper
deltar minst en ledamot från varje region som i hemmaorganisationen har ledande ansvar för
sakområdet. Ordförande för utskott och sammankallande för arbetsgrupperna kommer från olika
medlemsorganisationer och kan rotera för att minska arbetsbelastningen för den enskilde.
3. Prioriteringar för 2019
Styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige vill för 2019 att följande uppdrag ska ges hög prioritet:
A. kommunikation och påverkansarbete kring Sydsverige som en stark region med möjlighet
att göra skillnad
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B. genomförande av arbetsmarknadsinsatser och kompetensförsörjning utifrån
positionspapperets skrivningar
C. slutförande av positionspapper för kollektivtrafik samt insatser för samverkande biljett- och
betallösningar inom kollektivtrafiken i Sydsverige
D. verka för att Sydsverige ska få ett större ansvar för nationella kulturpolitiska uppdrag
E. samordning av insatser när det gäller bredbandsutbyggnad och digitalisering
4. Uppdrag till utskott och arbetsgrupper
Styrelsen är den som ger uppdrag till utskott och utskotten rapporterar tillbaka till styrelsen. Det
kan finnas tillfälliga utskott och fasta utskott. Det finns en öppenhet för förändringar och styrelsen
har möjlighet att ompröva vilka samarbetsområden Regionsamverkan Sydsverige ska fokusera på,
nya utskott och arbetsgrupper kan tillkomma och andra kan utgå. Under 2016-2018 har funnits
utskott och arbetsgrupper inom regional utveckling, infrastrukturplanering, kollektivtrafik, kultur
samt hälso- och sjukvård.
Fokus för samarbetet i Regionsamverkan Sydsverige har inledningsvis varit framtagande av
positionspapper inom områdena infrastruktur, kultur, kollektivtrafik samt arbetsmarknad och
kompetensförsörjning. Positionspapperen tydliggör vad regionerna vill inom respektive område.
När den övergripande bilden är beslutad var man vill komma så handlar det om att tydliggöra
prioriteringar utifrån positionspapperen och därefter förverkliga genom insatser.
Internationellt arbete och omvärldsbevakning ingår som en naturlig del inom samtliga områden
som Regionsamverkan Sydsverige arbetar med.
4.1 Regional utveckling
Arbetsmarknad och kompetensförsörjning
Under 2016-2018 har Regionsamverkan Sydsverige fört dialog med arbetsmarknadsutredningen,
departementet, Arbetsförmedlingen och Myndigheten för yrkeshögskolan. Arbetet syftar till
regionalt anpassade insatser för bättre kompetensförsörjning och fler i jobb. Det handlar om
arbetsgivares möjlighet att få tillgång till rätt kompetens, fler i arbete, tydligare regionalt mandat
samt nationell påverkan inte minst på nationella utredningar.
En övergripande överenskommelse mellan Regionsamverkan Sydsverige och Arbetsförmedlingen
med syftet att främja strategisk samverkan skrevs under i maj 2018. Hösten 2018 beslutades om ett
positionspapper för att tydliggöra vad regionerna vill inom områdena arbetsmarknad och
kompetensförsörjning. Det finns fyra prioriteringar för den nationella politiken för
kompetensförsörjning som Regionsamverkan Sydsverige vill se genomförda:
• stärkt regionalt inflytande över regional utbildningsplanering
• en arbetsförmedling med flexibla regionala uppdrag kring samverkan och dimensionering
• ökade insatser för det livslånga lärandet på en föränderlig arbetsmarknad
• en stärkt rekrytering till utbildningar som leder till yrken med brist på personal
Framöver handlar arbetet om lösningsfokuserade avtal och strategier för påverkan för att
genomföra det som uttrycks i positionspapperet.
Bredband och digitalisering
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
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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 i
Sydsverige så att de nationella målen nås. Målsättningen är att alla ska få erbjudande om bredband,
att de som får efteranslutningserbjudande ska anta erbjudandet och att få alla att bli digitalt aktiva.
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 området som kostar mer och ger mindre marginaler. I syfte att nå
bredbandsmålen har aktörer som Telia, Telenor, ComHem / Tele 2, IP-Only, Trafikverket och
Teracom bjudits in till dialog.
Region Kalmar län har ordföranderollen i regionala utvecklingsutskottet och Region Jönköpings län
är sammankallande i arbetsgruppen. Det finns en beredningsgrupp för arbetsmarknad och
kompetensförsörjning samt en för bredband och digitalisering.
4.2 Infrastruktur och kollektivtrafik
När förslaget till positionspapper för kollektivtrafik diskuterats blir det tydligt att kollektivtrafik och
infrastrukturplanering är nära sammankopplade och att det finns vinster att ta ett samlat grepp om
dem.

Den flerkärniga strukturen i Sydsverige är en tillgång som ska tas tillvara genom bra tillgänglighet mellan
tillväxtmotorer och regionala kärnor. De gränsöverskridande resorna i en storregional kontext blir både vanligare och
viktigare. Nya resmönster ökar vårt behov av samverkan.
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Från 2019 finns ett gemensamt utskott för kollektivtrafik och infrastrukturplanering där frågorna
ses utifrån ett samlat perspektiv.
Arbetet med ett positionspapper för kollektivtrafik fortsätter och kommer att slutföras under 2019.
Positionspapperet ska ha en hög ambitionsnivå med en målbild som tydligt binder samman
kollektivtrafikresandet mellan tillväxtmotorerna i Sydsverige, gör det möjligt att arbets- och
studiependla men även utvecklar kultur- och fritidsresandet.
Det gemensamma positionspapperet för kollektivtrafik ska vara väl synkroniserat med
positionspapperet och prioriteringarna för infrastruktur som Regionsamverkan Sydsverige enats
om. Positionspapperets intentioner ska arbetas in i kommande trafikförsörjningsprogram. Genom
trafikförsörjningsprogrammen planerar och beslutar regionerna bland annat hur kollektivtrafiken
ska utvecklas. Trafikförsörjningsprogrammen är nära kopplade till genomförandet av trafiken men
även till investeringar och underhåll av infrastrukturen. Programmen innefattar vissa frågor som är
regionövergripande och gränsregionala. Arbetsgruppen och utskottet för kollektivtrafik och
infrastrukturplanering arbetar i nära samarbete med de regionala kollektivtrafikmyndigheterna som
ansvarar för framtagande av trafikförsörjningsprogrammen.
Så snart styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige beslutat om positionspapperet för kollektivtrafik
påbörjas arbetet med aktivitetsplanen för genomförande av intentionerna i positionspapperet.
Säkerställande av nya biljett- och betallösningar – fortsatt sömlöst resande
Regionerna i södra Sverige har sedan början av 1990-talet samarbetat, vilket för kollektivtrafikens
kunder möjliggör sömlösa resor och biljettgiltigheter över länsgränserna. Nuvarande
biljettsamverkan har legat i den ekonomiska föreningen ASCAN (Användarföreningen för
taxesystem Scanprint ekonomisk förening) som avvecklades hösten 2016 och arbetet överfördes till
arbetsgruppen för kollektivtrafik. De gemensamma resevillkoren i Sydtaxan och ett gemensamt (ej
Kalmar) tekniskt kortbaserat biljettsystem har skapat förutsättningar för ett smidigt resande.
Projektet har under de senaste åren handlat om synkronisering mellan de nya biljett- och
betallösningarna mellan Skåne – Blekinge och Halland – Kalmar – Jönköping – Kronoberg. De
bakomliggande skälen till initieringen av detta projekt är dels behov av att hitta nya enkla och
attraktiva lösningar som kan bidra till ett ökat resande i kollektivtrafiken och dels behov av att
ersätta nuvarande kortbaserade biljettsystem. Gemensamma tester har påbörjats för samverkan
mellan de båda biljettsystemen och detta fortsätter i olika former fram till sommaren 2019. Skåne,
Halland, Jönköping, Kronoberg och Kalmar medverkar i ett nationellt projekt i Samtrafikens regi för
framtagande av specifikationer för en så kallad ID-baserad biljettlösning som avses implementeras i
de båda biljettsystemen. Tester kommer även att genomföras med bland andra Västtrafik och SJ
vilka även följer den nationella standarden.
Styrelsen beslutade under 2018 om en gemensam princip för gränsavdrag, Storleken på
gränsavdraget är vid starten 25% för enkelbiljett och 35% för periodbiljett. Regionsamverkan
Sydsveriges långsiktiga ambition är att utöka gränsavdraget framöver.
Arbetet framöver inom kollektivtrafiken i Sydsverige handlar om
- gemensam prioritering mellan olika kollektivtrafikstråk
- fortsatt översyn av prissättningen
- gemensam identitet i marknadsföring av sydsvensk kollektivtrafik
- bredda synen på kollektivtrafikens samhällsnytta
Infrastrukturplanering
Infrastrukturarbetet utgår både ifrån statens specifika uppdrag till regionerna att upprätta regionala
transportinfrastrukturplaner och det bredare uppdraget att medverka i det nationella arbetet,
företräda regionernas intressen samt att verka för att den statliga planeringen samordnas med de
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regionala och kommunala utvecklingsinsatserna. I detta är dialogen mellan parterna i Sydsverige
viktig, men också med de nationella beslutsorganen och Trafikverket.
Inom infrastrukturområdet har ett gemensamt underlag i form av en systemanalys för Sydsveriges
infrastruktur tagits fram 2015. Under 2016 utarbetades ett positionspapper, ”Ett enat Sydsverige
skapar ett starkt Sverige”, vilket redovisar gemensamma prioriteringar i Sydsveriges
transportsystem. I samband med åtgärdsplaneringen för nationell plan och regionala planer 20182029 konkretiserades positionspapperet i dokumentet ”Sydsvenska prioriteringar”, som pekade ut
de prioriterade insatserna under planperioden. Dessa dokument utgör en grund för fortsatt arbete.
I fokus föregående år har varit att visa på och få gehör för de sydsvenska behoven av insatser inom
transportinfrastrukturen kopplat till översynen av infrastrukturplaner för perioden 2018-2029.
Detta arbete slutfördes när den planeringsprocessen gick in i sin slutfas och beslut om planerna
togs i juni 2018. Av de 34 objekt som lyfts fram i Sydsvenska prioriteringar har inga objekt som låg
med i föregående plan tagits bort och 11 av de 17 nya objekt som föreslagits har kommit med i den
plan som regeringen tog beslut om 2018. Samtidigt är denna återkommande process för översyn av
infrastrukturplaner bara en del i arbetet med att få till en önskad utveckling inom
transportsystemet. Efter att planerna är beslutade finns flera andra frågor inom
infrastrukturområdet som bidrar till att stärka utvecklingen i södra Sverige att arbeta med och
samverka kring. Arbetet med den nya nationella planen för transportsystemet 2022-2033 påbörjas
nu.
Utifrån uppdraget och de nationella och regionala processerna föreslås följande aktiviteter:
• Utvärdering av arbetet och insatserna kopplade till planeringsprocessen för den nationella
planen för perioden 2018-2029.
• Framtagande av gemensamt kunskapsunderlag avseende godstransporter och godshantering i
södra Sverige.
• Insatser för att förbättra regionernas insyn och möjlighet att påverka Trafikverkets planering
och prioritering av drift- och underhållsinsatser inom järnvägssystemet.
• Arbete med frågan hur man från regionernas sida kan jobba med steg 1- och 2-åtgärder inom
ramen för de regionala planerna.
• Planering för arbetet med den nationella planen för perioden 2022-2033
Därtill finns det ett antal aktiviteter inom området som är av mer löpande karaktär och som sker
utifrån behov eller uppkomna situationer.
• Dialog och långsiktig utveckling av Sydsveriges kollektivtrafik och dess krav på tillhörande
insatser i infrastrukturen i samverkan med utskottet för kollektivtrafik.
• Ömsesidigt informationsutbyte och dialog kring regionalt, nationellt och internationellt arbete
med transportpolitiska frågor. Ett särskilt fokus sätts på internationellt samarbete avseende
utvecklingen av TEN-T, interregionala samarbetsorganisationer och nätverk, de pågående
interregprojekten TENTacle och Scandria2Act m.m.
• Dialog och avstämning kring remisser i transportpolitiska frågor av gemensamt intresse.
Efter 2019 finns följande förslag på uppdrag inom infrastrukturområdet
:
Nyttoanalyser sammanknutet Sydsverige
Utifrån arbetet med positionspapper för kollektivtrafik och ambitionen för trafikeringen görs
nyttoanalyser som beskriver förväntade effekter och nyttor som uppstår till följd av en ökad
tillgänglighet och ett mer sammanknutet Sydsverige. I detta analyseras effekter inom t ex
arbetsmarknad, sysselsättning, produktivitetstillväxt, kompetensförsörjning, bostadsbyggande, etc.
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Storregional tågtrafik på nya stambanor för höghastighetståg
Man kan förvänta sig stora restidsvinster om den storregionala tågtrafiken, med fordon för 250
km/t, kan köras på höghastighetsbana (HHB) för att sammanbinda de regionala kärnorna i södra
Sverige. För att detta ska vara möjligt krävs kopplingar mellan HHB och anslutande regionala banor,
ett sammanhängande järnvägssystem. Analyser och underlag bör tas fram som pekar på
restidsvinster och andra samhällsnyttor som kan uppnås i syfte att påverka systemutformningen av
HHB. Ett första steg är att ta fram ett möjligt systemupplägg och dess restidseffekter och ett andra
steg skulle vara att utifrån detta göra bredare analyser som beskriver samhällsnyttor inom
sysselsättning, kompetensförsörjning, bostadsbyggande etc.
Revidering av ”Sydsvenska prioriteringar”
Utifrån de underlag som tas fram inom främst kollektivtrafik- och godsområdet görs en översyn av
de åtgärder som ligger med i ”Sydsvenska prioriteringar”. En ambition kan vara att RSS även lägger
fast en prioritering av de viktigaste objekten för att uppnå positionspapperets prioriteringar.
Region Kronoberg har ordföranderollen i infrastruktur- och kollektivtrafikutskottet och Region
Skåne är sammankallande i arbetsgruppen.
4.3 Kultur
Konst och kultur är förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling och för samhällets och enskilda
invånares möjlighet att skapa en identitet, känna tillhörighet och gemenskap. Konst och kultur
skapar sammanhang och mening och kan få människor att se världen och sig själva genom andras
ögon. Yttrandefrihet, konstnärlig frihet och varje människas rätt till kultur är kulturpolitikens grund.
En mångfald av uttryck, verksamheter och aktörer är basen för ett rikt kulturliv som måste värnas,
lyftas fram och utvecklas.
Regionsamverkan Sydsverige genomför, tillsammans med staten, de nationella kulturpolitiska
målen och verkar för att Sydsverige ska få ett större ansvar för nationella kulturpolitiska uppdrag.
Genom att överbrygga administrativa gränser och samverka tar vi tillvara kulturens potential och
betydelse för utveckling och en god välfärd.
För att nå målen har Regionsamverkan Sydsverige enats kring tre kulturpolitiska prioriteringar för
framtida kultursamverkan. Vi utgår från dessa i vår planering, våra regionala styrdokument samt i
dialog med nationella aktörer.
Sydsverige lockar
• Konst marknadsföring
Sydsverige är en av de ledande regionerna inom bild- och formkonsten – Regionsamverkan
Sydsverige gör gemensamma insatser för att synliggöra den professionella bild- och
formkonsten i södra Sverige nationellt och internationellt.
• KKN-utbildning
Regionerna samordnar och erbjuder kommunerna (ansvariga för näringsliv och kultur
tillsammans) att delta i en utbildning om Kulturella och kreativa näringar, framtagen i
samverkan med akademin. Tidigare har det omfattats av Skåne och Blekinge, framöver
kommer även övriga regioner att omfattas.
Sydsverige samverkar
• Film
Inleda arbetet med att utreda filmområdets organisering i Sydsverige. En förstudie där vi
förutom film, främjande uppdraget samt filmproduktion, också beaktar tv-produktion,
dataspelsutveckling samt rörlig bild.
• Form, design och arkitektur
Sydsverige utvecklar samarbetet för form, design och arkitektur – Form design Center
Malmö erbjuder kompetenssamverkan i södra Sverige.
beslutad 19 oktober 2018
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•

•

Glas
Glasriket vill ta ett nationellt ansvar för glasets arkiv och samlingar. Fem aktörer har bildat
nätverket Swedish Glass Net. Visionen är att Swedish Glass Net ska vara en kreativ
utvecklingsarena för det svenska glasets historia, process och framtid med fokus på
innovation och tillväxt.
Bibliotek litteratur och läsfrämjande
Regional biblioteksverksamhet ska samverka kring metodutveckling inom litteratur- och
läsfrämjande samt medverka till att den aviserade bibliotekssatsningen på "Digitalt först"
utformas så att den passar olika bibliotekstyper men även garanterar en jämlik
biblioteksservice för alla.

Sydsverige tillgängliggör
• Dans
Fortsätta och fördjupa Danssamverkan Sydsverige genom att stärka samarbetet på
ledningsnivå, genomföra gemensamma publika aktiviteter, utveckla turnésamarbeten samt
anordna kompetensutveckling inom teknik, marknad, produktion och dansutveckling.
• Kulturvaneundersökning
Som en del i att utveckla samverkan mellan regionerna genomförs med regelbundenhet
kulturvaneundersökningar, för att uppnå en större kunskap om skillnader och
gemensamheter bland invånarnas kulturvanor. Informationen som framkommer i
undersökningarna utgör en god grund för nya prioritering inom och mellan regionerna för
att möta invånarnas behov.
Övrigt
• Gemensam intern kompetensutveckling kring det kulturpolitiska positionspapperet
(målgrupp nämndsledamöter)
• Dialog med statlig nivå avseende utveckling av kultursamverkansmodellen. (t.ex. gemensam
förberedelse inför nationellt möte med kulturdepartementet, gemensam förberedelse inför
dialog med Kulturrådet och andra berörda myndigheter), undersöka möjliga gemensamma
skrivningar i förhandlingsframställan
Region Halland har ordföranderollen i kulturutskottet och Region Blekinge är sammankallande i
arbetsgruppen.
4.4 Hälso- och sjukvård
Region Halland har ett uppdrag att lämna förslag till hälso- och sjukvårdsarbete.
4.5 Internationella frågor inklusive omvärldsbevakning
Sydsveriges utveckling är starkt kopplad till vad som sker i vår omvärld. Samarbete och samverkan
är viktiga ledord såväl inom FN, EU, Sverige som inom Regionsamverkan Sydsverige och för våra
regioner. Genom att samarbeta med andra regioner förbättras förutsättningarna att möta
framtidens utmaningar. Våra regioner och Regionsamverkan Sydsverige är en del i ett större
sammanhang. FNs globala mål eller Agenda 2030, diskussionen om Framtidens Europa, EUs
långtidsbudget 2021-2027 med bland annat sammanhållningspolitiken och forsknings- och
innovationspolitiken påverkar våra verksamheter liksom globaliseringen och den ökade migration vi
sett de senaste åren.
Det gemensamma transportsystemet i Öresundsregionen, Fehmarnbelt-förbindelsen,
Östersjöregionen och andra europeiska infrastrukturinvesteringar inom det transeuropeiska
transportsystemet (TEN-T) skapar nya möjligheter som Sydsverige måste ta tillvara.
Internationellt arbete och omvärldsbevakning föreslås för närvarande ses som en naturlig del inom
samtliga verksamhetsområden som Regionsamverkan Sydsverige arbetar med och inte som ett eget
område med utskott och arbetsgrupp.
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5. Utvecklat uppdrag för den regionala politiska nivån
Under 2017 inledde styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige en diskussion som syftar till en
dialog om ett överförande av uppdrag från den nationella till den regionala politiska nivån.
Näringslivsutveckling, turism, infrastruktur och kommunikationer, kultur, miljö, utbildning och
forskning, arbetsmarknadspolitik, folkhälsa samt hälso- och sjukvård är de viktigaste
verksamhetsområdena för den regionala utvecklingen. Dessa frågor har en regional logik där man
ser till helheten, avväger intressen, sätter mål, prioriterar, fördelar resurser och är drivande för
utvecklingen. De bör därför helt eller delvis hanteras av den regionala politiska nivån. Med
hänvisning till olika uppgifters regionala logik är frågan om regionerna har ett mandat som
motsvarar behoven. I de fall den regionala politiska nivån saknar eller har ett för svagt mandat bör
överföring av uppgifter och resurser från den nationella nivån till den regionala nivån diskuteras.
Det kan också handla om kompletterande uppgifter till den regionala nivån. Ett bra samarbete
mellan alla olika aktörer som arbetar för den regionala utvecklingen är av stor betydelse. Det
regionala utvecklingsarbetet handlar i hög grad om samverkan kring gemensamma visioner, mål
och handlingsplaner. Vissa politikområden har en struktur som innebär att flera olika nivåer och
geografier är inblandade i beslut och implementering. Beslutsprocesser handlar i hög utsträckning
om nätverksbyggande och samverkansprocesser. Beslutsfattande och implementering kräver ett
samspel mellan nivåerna.
De områden som Regionsamverkan Sydsverige valt att börja diskutera kring utvidgat mandat
handlar om arbetsmarknad och kompetensförsörjning. Dialog har förts med regeringen,
arbetsmarknadsutredningen samt med representanter för berörda myndigheter. Under 2019 är
fokus framförallt på genomförande och samverkan med nationella nivån kring
arbetsmarknadspolitiken men även kring kultur och infrastruktur.
6. Kommunikationsplan
Ett av syftena med Regionsamverkan Sydsverige handlar om påverkansarbete. Sydsveriges
regionala politiska församlingar representerar 26% av Sveriges befolkning. Regionsamverkan
Sydsverige är en stark röst med möjlighet att göra skillnad. Kommunikationsarbetet är därför ett
prioriterat område att arbeta med.
Syfte
Syftet med kommunikationen är att stötta de gemensamma prioriterade verksamhetsmålen.
Strategi
Regionsamverkan Sydsveriges enskilda medlemsorganisationer har kommunikationsresurserna och
de har samtidigt samarbetets starkaste varumärken. Organisationsnamnet Regionsamverkan
Sydsverige ska användas av respektive medlem när det ger nytta och mening för att uppnå de
gemensamma målen med verksamheten. Den största nyttan med samarbetet är att den ger de
gemensamma frågorna större tyngd när de kommuniceras samlat gentemot beslutsfattare på
nationell nivå. Organisationsnamnet Regionsamverkan Sydsverige ska därför endast användas i
kommunikationssyfte samlat, samordnat och planerat.
Regionsamverkan Sydsveriges huvudmän är regionerna i Sydsverige. Arbetet ska genomföras med
öppenhet och transparens vilket innebär att uttalanden och utlämnande av handlingar sker i
enlighet med offentlighetsprincipen.
Budskap
En fjärdedel av Sveriges befolkning bor i Sydsverige. När vi agerar gemensamt får vi tillräcklig tyngd
för att kunna påverka. Regionsamverkan Sydsverige vill nå resultat genom gränsöverskridande
samverkan och nytänkande samhällsreformer genom bland annat flernivåstyrning.
Målgrupper
• valda företrädare för de ingående organisationerna i Regionsamverkan Sydsverige
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• medarbetare i de ingående organisationerna i Regionsamverkan Sydsverige som arbetar med
de sakfrågor som Regionsamverkan Sydsverige lyfter
• regering och riksdag
• statliga myndigheter
• kommunerna i Sydsverige
• media
• invånare i Sydsverige
Kommunikationsmål
Regionsamverkan Sydsveriges kommunikationsmål är:
• Att uppmärksamma de som arbetar med respektive sakfråga inom respektive
medlemsorganisation att Regionsamverkan Sydsverige finns och att medlemsorganisationerna
arbetar med sakfrågorna gemensamt.
• Att förse de som arbetar med respektive sakfråga inom respektive medlemsorganisation med
relevant information och handlingar.
• Att bevaka Sydsveriges intressen på nationell nivå inom ramen för de prioriterade
verksamhetsområdena.
• Att informera Sydsveriges invånare om konkreta resultat som en följd av samarbetet.
Kommunikationsformer
Internkommunikation
Regionsamverkan Sydsverige har ett stort antal förtroendevalda ledamöter och medarbetare från
de ingående organisationerna. Dessa måste få relevant information om samarbetets olika
verksamheter.
Påverkanskommunikation
Mycket av Regionsamverkan Sydsveriges verksamhet syftar till att bevaka och främja sydsvenska
intressen gentemot regering, riksdag och statliga myndigheter. För detta krävs noggrant uttänkt
och framförallt samordnad påverkanskommunikation.
Resultatkommunikation
De konkreta resultat Regionsamverkan Sydsverige kan tänkas uppnå genom sitt samarbete
(exempelvis synkronisering av nya biljett- och betallösningar inom kollektivtrafiken i Sydsverige) ska
kommuniceras direkt mot invånarna i Sydsverige.
Resurser och arbetsfördelning
Region Skåne har en kommunikationsresurs som arbetar övergripande med Regionsamverkan
Sydsverige. För de enskilda sakfrågor som medlemsorganisationerna avser att lyfta inom ramen för
Regionsamverkan Sydsverige krävs att dessa även avdelar ordinarie kommunikationsresurser för
respektive sakfråga, detta för att förhindra att respektive organisations budskap inom varje
sakfråga spretar.
Övergripande kommunikationsplanering görs av kommunikatören i Region Skåne i dialog och
samråd med kommunikatörerna i övriga medlemsorganisationerna. Pressmeddelanden och
presskonferens skickas ut respektive arrangeras av kommunikatör i den organisation som
arrangerar relaterat möte.
Kanaler och talespersoner
• www.regionsamverkan.se – den gemensamma webbplatsen utgör basen för all kommunikation
kring Regionsamverkan Sydsverige. På webben publiceras all relevant information såsom
anteckningar och referat från möten, presentationer och intervjuer med aktuella personer
• Medlemsorganisationerna i Regionsamverkan Sydsverige och deras respektive kanaler
• Pressmeddelanden och presskonferenser
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Talesperson för organisationen är i första hand ordföranden, i andra hand andra ledamöter i
styrelsen. Vid oklarhet avgörs talesperson i samråd med chefen för sekretariatet.
7. Övrigt
En utvärdering av det första året med Regionsamverkan Sydsverige gjordes i början av 2017 vilket
gav en väldigt positiv bild av verksamheten med 91% som anser att arbetet i Regionsamverkan
Sydsverige är viktigt eller mycket viktigt för södra Sverige. Övergripande synpunkter lyftes som:
stora fördelar med samverkan mellan länen, stark spelare för Sydsverige, bra med gemensam front
mot övriga landet, viktigt att alla är med och bidrar, viktigt, behövs tydligare mål och tydligare
direktiv, det krävs att vi pratar med en röst mot staten om vi ska skörda framgång, resurseffektivt
arbetssätt, har gett avtryck både bland medlemmarna själva och i omgivningen, bättre än väntat!
Sammanfattningsvis kan konstateras att Regionsamverkan Sydsverige är på god väg att etablera sig
som en betydelsefull arena. Närvaron och medverkan är viktigt för framgång liksom förankring och
ökad kännedom på hemmaplan är central. Önskemål om tydlighet i styrning, ledning och
prioriteringar är viktigt att ta med i arbetet framöver.
Regionsamverkan Sydsverige fortsätter utveckla sin medverkan i Almedalsveckan för att föra fram
tydliga budskap kring det sydsvenska samarbetet.
8. Finansiering
Föreningens kostnader delas solidariskt av medlemmarna enligt en av styrelsen fastställd budget.
Den ideella föreningen har till sitt förfogande ett från medlemmarna organisatoriskt fristående
sekretariat som finansieras gemensamt. Sekretariatet svarar för den formella hanteringen av
föreningens ärenden, ger administrativ service till föreningens olika politiska organ och
beredningsgrupper samt ansvarar för genomförandet av utrednings-, utvecklings- och
uppföljningsprojekt.
För särskilda insatser och initiativ kan ansökas om ytterligare bidrag eller tillskott från
medlemsorganisationerna, andra intressenter, fonder eller offentliga myndigheter.
Varje medlemsorganisation bär sina kostnader för respektive ledamöters och tjänstemäns
deltagande i sammanträden, utskott och annan verksamhet som är knuten till samarbetet.
Verksamheten drivs i den juridiska formen allmännyttig ideell förening vilket innebär att föreningen
inte är skattskyldig eller momspliktig.
Föreningens budget är
Intäkter
Landstinget Blekinge
Region Blekinge
Region Halland
Region Jönköpings län
Landstinget i Kalmar län
Regionförbundet i Kalmar län
Region Kalmar län
Region Kronoberg
Region Skåne
Kommunförbundet Skåne
Summa
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2016

2017

150 000

150 000

150 000

150 000

300 000

300 000

300 000

300 000

150 000

150 000

150 000

150 000

-

-

300 000

300 000

1 150 000

1 150 000

150 000

150 000

2 800 000

2 800 000
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2018
150 000
150 000
300 000
300 000
150 000
150 000
300 000
1 150 000
150 000
2 800 000

2019

300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
1 150 000
2 650 000

2020

300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
1 150 000
2 650 000

2021

300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
1 150 000
2 650 000

Regionsamverkan Sydsverige har haft ett överskott av medel vid varje årsslut, 2016 var det
1 711 788 kronor, 2017 var det 634 332 kronor och för 2018 är uppskattningen (i september) att
överskottet blir 225 tkr. Uppskattningen (i september 2018) är att det per 2018-12-31 finns nästan
2 mkr på bankkontot, alltså en ingående balans 2019.
Kostnader
Sekretariat
- samordnare 50%
- 5 sammankallande x 20%
- ekonom 20%
- kommunikatör 20%
Utredningsmedel
Revision
Övrigt
Summa
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2016

2017

1 344 250

1 750 618

-

-

48 125

35 448

300 364

379 602

1 692 739

2 165 668
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2018
budget
2 500 000

2019
budget
2 050 000

2020
budget
2 050 000

2021
budget
2 050 000

40 000
260 000
2 800 000

500 000
25 000
75 000
2 650 000

500 000
25 000
75 000
2 650 000

500 000
25 000
75 000
2 650 000

STADGAR OCH ÖVERENSKOMMELSE FÖR REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE
från 1 januari 2019
§ 1 Namn

”Regionsamverkan Sydsverige” med organisationsnummer 802471-7442 existerar i nuvarande form sedan 1
januari 2016 och benämndes före 2016 ”Sydsvensk regionbildning ideell förening”. Verksamheten drivs i den
juridiska formen allmännyttig ideell förening vilket innebär att föreningen inte har några skattepliktiga
intäkter och därmed inte heller bedriver någon momspliktig verksamhet.

§ 2 Ändamål

Syftet är att, med medborgarnas bästa för ögonen, utveckla samarbetet mellan verksamheterna i Region
Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg och 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.

§ 3 Uppdrag

Uppdrag och uppgifter som till sin karaktär vinner på en gemensam beredning och beslutsfattande ur ett
sydsvenskt perspektiv hanteras inom ramen för samarbetet. Uppdragen handlar framförallt om strategisk
och övergripande planering, framtagande av gemensamma positionspapper, påverkansarbete genom bland
annat dialog med relevanta aktörer samt gemensamma remissyttranden. Konkret och lösningsorienterat
samarbete genomförs där det ger mervärde för organisationerna eller medborgarna.

§ 4 Mandat och roll

Samarbetet i Regionsamverkan Sydsverige har beslutande, rådgivande och rekommenderande funktioner.
Den ideella organisationens beslutsfattande är aldrig överordnat respektive huvudmans beslutsfattande
utan beslut som berör respektive huvudmans verksamhet måste fattas i medlemsorganisationernas politiska
församlingar, enligt gällande besluts- och delegationsordning, för att vara giltiga.

§ 5 Medlemskap

Medlemmar i föreningen ”Regionsamverkan Sydsverige” är Region Blekinge, Region Halland, Region
Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg och Region Skåne. Inträde eller utträde av medlemmar
innebär ändring av stadgar som hanteras av styrelsen (se § 10).

www.regionsamverkan.se
beslutade av styrelsen 27 september och 19 oktober 2018
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§ 6 Årsmöte

Högsta beslutande organ för samarbetet är årsmötet som beslutar om årsberättelse samt beviljar styrelsen
ansvarsfrihet. Årsmötet väljer även revisorer. Ordinarie årsmöte ska hållas varje kalenderår före juni månads
utgång. Kallelse till årsmötet skickas per mail senast 10 dagar före mötet. Varje medlem har i förväg valt en
ledamot som har rösträtt på årsmötet.

§ 7 Kostnader och finansiering

En årlig handlingsplan inklusive budget med respektive medlems avgift till föreningen fastställs av styrelsen
för Regionsamverkan Sydsverige och godkänns därefter i varje medlemsorganisation. Verksamhetsåret är 1
januari till 31 december.
För särskilda insatser och initiativ kan ansökas om ytterligare bidrag eller tillskott från
medlemsorganisationerna, andra intressenter, fonder eller offentliga myndigheter.
Varje medlemsorganisation bär sina kostnader för respektive ledamöters och tjänstemäns deltagande i
sammanträden, utskott och annan verksamhet som är knuten till samarbetet.

§ 8 Organisation
8.1 Styrelse

Styrelsen inom Regionsamverkan Sydsverige fastställer handlingsplan, identifierar och beslutar om uppdrag
till utskott och arbetsgrupper, styr och ger vägledning under arbetets gång samt får rapport efter slutfört
uppdrag.
Styrelsen utgörs av tolv ledamöter samt tolv ersättare. Ordinarie ledamot är styrelseordförande i respektive
medlemsorganisation. Övriga ledamöter och ersättare bestämmer varje medlem själv vilka som utses.
Ledamöter och ersättare väljs för en mandatperiod om fyra år överensstämmande med regionernas
mandatperiod. Både ordinarie ledamöter och ersättare bjuds in till styrelsens möten.
Ordförandeskapet är permanent med ordförande från Region Skåne, uppdraget som vice ordförande roterar
på ett år mellan de övriga regiondelarna. 2019 har Kronoberg vice ordförande-uppdraget, 2020 Blekinge,
2021 Halland, 2022 Jönköping och 2023 Kalmar.
Styrelsen möts efter behov, dock minst fyra gånger per år. Varje ledamot har en röst, röstningen avgörs med
enkel majoritet. Är rösterna lika är ordförandes röst avgörande. Anteckningar förs vid styrelsemöte och
undertecknas av ordförande samt justeras av ytterligare en närvarande.

8.2 Utskott

Utskott bildas kring särskilda områden och / eller uppgifter för att förbereda beslut som ska tas i styrelsen.
Fokus för samarbetet är inom områdena regional utveckling, infrastruktur och kollektivtrafik samt kultur.
För vardera område etableras ett utskott med minst en ledamot från varje regiondel som i
medlemsorganisationen har ledande ansvar för sakområdet.
Uppdragen beslutas av och återrapporteras till styrelsen, liksom sammansättning och val av ordförande.
Ordförande i de olika utskotten fördelas mellan de olika regiondelarna. Ärenden ska beredas av respektive
utskott före beslut i styrelsen. Till varje utskott knyts tjänstemannastöd med en tjänsteman från vardera
region som i sin hemmaorganisation arbetar med frågan. Uppdrag kan vara under kortare eller under längre
tid.

8.3 Ledningsgrupp

En ledningsgrupp bestående av regiondirektörerna samt regionala utvecklingsdirektörerna möts med samma
regelbundenhet som styrelsen för att bereda ärenden och säkerställa frågornas hantering inom respektive
organisation.

8.4 Sekretariat och gemensamma arbetsinsatser

Den ideella föreningen har till sitt förfogande ett från medlemmarna organisatoriskt fristående sekretariat.
Sekretariatet ska bland annat
- svara för den formella hanteringen av föreningens ärende
- ge administrativ service till föreningens olika politiska organ och beredningsgrupper
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-

ansvara för genomförandet av utrednings-, utvecklings- och uppföljningsprojekt.

Chefen för sekretariatet är organisatoriskt direkt underställd styrelsens ordförande. Styrelsen fastställer de
sekretariatsresurser som krävs för fullgörande av föreningens uppgifter. För de medarbetare som utför
tjänster i sekretariatet fullgör den medlemsorganisation där medarbetaren är formellt anställd de
skyldigheter som enligt lagar och avtal ankommer på en arbetsgivare.
För att säkra högsta kompetens och en stark förankring i, samt synkronisering med arbetet hos
medlemsorganisationerna utser respektive organisation relevanta kompetenser för att bistå styrelsen,
utskotten och ledningsgruppen för beredning och verkställighet av fattade beslut. Medlemsorganisationerna
har det huvudsakliga ansvaret för genomförande av det gemensamma arbetet varför tydligt identifierade
kompetenser är en framgångsfaktor.

8.5 Firmateckning

Styrelsen, ordförande och vice ordförande samt chefen för sekretariatet har rätt att var för sig skriva under i
föreningens namn med rättslig bindande verkan.

§ 9 Revision

Föreningen skall ha minst tre revisorer varav en auktoriserad revisor, som utses av årsmötet. Revisorerna
väljs för en mandatperiod om fyra år överensstämmande med regionernas mandatperiod.

§ 10 Stadgeändringar

Ändringar av stadgarna och överenskommelsen för regionsamverkan i Sydsverige kräver beslut vid två på
varandra följande möten i styrelsen för att däremellan godkännas i medlemsorganisationerna.

§ 11 Upplösning

Föreningen upplöses när en majoritet av på styrelsen närvarande röstberättigade medlemmar beslutar om
upplösning.

§ 12 Likvidation

Vid föreningens upplösning skall föreningens behållning, efter att skulder betalats, fördelas enligt samma
grund som finansieringen.

§ 13 Ikraftträdande

Stadgarna träder i kraft den 1 januari 2019.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 109-118
Tid:

2018-11-20 kl. 13.00-16.40

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§116

Nya mål och mätetal för 2019 inom Program för
hållbar utveckling
Diarienummer: RJL 2018/2604
Beslut
Nämnden
 föreslå regionstyrelsen fastställa nya mål och mätetal för
2019 inom program för hållbar utveckling.
 beslutar att också följa upp antalet flygresor och redovisa
det under 2019.
Sammanfattning
Program för hållbar utveckling 2017-2020 antogs under 2016. Ett
av inriktningsmålen är att klimatpåverkan från tjänsteresor ska
minska med 35 procent under programperioden. Förslag på mål
och mätetal som stödjer denna inriktning har nu tagits fram för
2019-2020.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2018-11-08
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-22
 Program för hållbar utveckling
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att nämnden också följer antalet flygresor
och redovisa det under 2019.
Förslaget bifalls av nämnden.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 109-118
Tid:

2018-11-20 kl. 13.00-16.40

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

Mauno Virta

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 109-119
Tid:

2018-11-08 kl.08.30-11.30

Plats:

Regionens hus, sal B

§116

Nya mål och mätetal för 2019 inom Program för
hållbar utveckling
Diarienummer: RJL 2018/2604
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 föreslå regionstyrelsen fastställa nya mål och mätetal för
2019 inom program för hållbar utveckling
Sammanfattning
Program för hållbar utveckling 2017-2020 antogs under 2016. Ett
av inriktningsmålen är att klimatpåverkan från tjänsteresor ska
minska med 35 procent under programperioden. Förslag på mål
och mätetal som stödjer denna inriktning har nu tagits fram för
2019-2020.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-22
 Program för hållbar utveckling
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet
Linda Byman
Justeras

Rune Backlund
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar
Linda Byman
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Nya mål och mätetal för 2019 inom
Program för hållbar utveckling
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
 föreslår regionstyrelsen fastställa nya mål och mätetal för 2019 inom
program för hållbar utveckling

Sammanfattning
Program för hållbar utveckling 2017-2020 antogs under 2016. Ett av
inriktningsmålen är att klimatpåverkan från tjänsteresor ska minska med 35
procent under programperioden. Förslag på mål och mätetal som stödjer denna
inriktning har nu tagits fram för 2019-2020.

Information i ärendet
Förslag på nya mål och mätetal för tjänsteresande:
1. Minskat tjänsteresande med inrikesflyg med 15 procent 2019 och totalt 30
procent 2020, jämfört med 2017. Mäts i antal km inrikesflyg.
Minskningsmål för respektive verksamhetsområde utformas utifrån
områdets förutsättningar.
(Nytt)
2. Minskat tjänsteresande med utrikesflyg med 10 procent 2019 och totalt 20
procent 2020, jämfört med 2017. Mäts i antal km utrikesflyg.
Minskningsmål för respektive verksamhetsområde utformas utifrån
områdets förutsättningar.
(Nytt)
3. Andel fordon som lever upp till Region Jönköpings läns
drivmedelsstrategi. Mål 2019: 75 procent. Mål 2020: 85 procent. Mäts
centralt för Region Jönköpings län som helhet.
(Justerat)
4. Minskat tjänsteresande med privatbil med 20 procent 2019 och totalt 30
procent 2020, jämfört med 2017. Mäts i antal km. Minskningsmål för
samtliga verksamhetsområden.
(Justerat)
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5. Minskat tjänsteresande med kortidspoolbil och hyrbil med 10 procent
2019 och totalt 15 procent 2020, jämfört med 2017. Mäts i antal km.
Minskningsmål för samtliga verksamhetsområden.
(Justerat)
Bakgrund och motivering till nya mål och mätetal:
Inriktningsmålet att år 2020 ha minskat klimatpåverkan från tjänsteresor med 35
procent följs upp genom en årlig reseanalys/cero-analys för organisationen som
helhet. Resultatet för 2017 visar på en oförändrad klimatpåverkan på 175 kg CO2ekvivalenter/anställd och år, jämfört med 2015. Klimatpåverkan från flygresor
står för en betydande del med 42 procent, bilresor med Region Jönköpings läns
egna bilar (långtidsleasade eller korttidsbilpool) står för 37 procent, användningen
av privat bil i tjänsten 15 procent och hyrbilsanvändning för 6 procent.
Under 2017-2018 har en utredning gjorts av eventuellt införande av internt
klimatkompensationssystem, med syfte att stimulera ett mer hållbart resande inom
organisationen. Utredningen resulterade i förslaget att istället bygga vidare på
uppföljningen i befintligt lednings- och uppföljningssystem (Stratsys), med hjälp
av nya mätetal och mer specifika målsättningar, framförallt gällande
tjänsteresorna med flyg. Förslag till nya mål följer en minskad klimatpåverkan i
nivå med inriktningsmålet för 2020.
1. Minskat tjänsteresande med inrikesflyg med 15 procent 2019 och totalt 30
procent 2020, jämfört med 2017. Mäts i antal km inrikesflyg.
Minskningsmål för respektive verksamhetsområde utformas utifrån
områdets förutsättningar.
Motivering:
 I enlighet med Riktlinje för möten och resor att det ska föreligga
mycket starka skäl för att flyga inrikes.
 Föreslagna målnivåer tar fasta på kortare inrikesflygningar där
alternativa resesätt bedömts som rimliga och har beaktat behoven av
inrikesflyg till norra Sverige och för anslutning vid utrikesresa.
2. Minskat tjänsteresande med utrikesflyg med 10 procent 2019 och totalt 20
procent 2020, jämfört med 2017. Mäts i antal km utrikesflyg.
Minskningsmål för respektive verksamhetsområde utformas utifrån
områdets förutsättningar.
Motivering:
 Föreslagna målnivåer följer den generella minskningsambitionen och
utgör en förutsättning för att uppnå den övergripande målsättningen.
Detta förutsätter vidare ett särskilt prövande av behoven av de
långväga resorna samt överväga resfria mötesalternativ.
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I juni 2018 tog regionstyrelsen beslut om en drivmedelsstrategi för Region
Jönköpings län, med en tydlig inriktning att ställa om till förnybara drivmedel.
I Klimatrådet i Jönköpings län (där Region Jönköpings län är medlem) finns också
en överenskommelse om att 2020 bara använda personbilar avsedda för förnybara
bränslen eller el.
Mot bakgrund av ett bonus-malus-system för fordon infördes från 1 juli 2018, där
tidigare miljöbilsdefinition från 2013 togs bort, finns behov av att justera tidigare
mätetal för miljöbilar till ett nytt som speglar en utveckling i linje med
drivmedelsstrategin. Vid inventering av organisationens fordon per 2017-12-31
utgjordes 67 procent av fordonen (personbilar och lätta lastbilar) av prioriterade
fordon i enlighet med drivmedelsstrategin (el/biogas, etanol/HVO eller
laddhybrid).
3. Andel fordon som lever upp till Region Jönköpings läns
drivmedelsstrategi. Mål 2019: 75 procent. Mål 2020: 85 procent. Mäts
centralt för Region Jönköpings län som helhet.
Motivering:
 Föreslagna målnivåer bygger på nuvarande utbytestakt av fordon på tre
och ett halvt år. Viss hänsyn har även tagits till att omställningen
ställer krav på en utbyggd laddinfrastruktur.
4. Minskat tjänsteresande med privatbil med 20 procent 2019 och totalt 30
procent 2020, jämfört med 2017. Mäts i antal km. Minskningsmål för
samtliga verksamhetsområden.
Motivering:
 I enlighet med Riktlinje för möten och resor ska användningen av egen
bil (privatbil) i tjänsten undvikas så långt det är praktiskt möjligt.
 Ändring till basår för mätning till 2017 istället för rullande jämförelse
mot föregående år, för att få en fast referenspunkt i uppföljningen över
tid.
 Föreslagna målnivåer följer tidigare minskningsmål med årligt mål på
minskning med 10 procent. Detta innebär således ingen förändring av
ambitionsnivån.
5. Minskat tjänsteresande med kortidspoolbil och hyrbil med 10 procent
2019 och totalt 15 procent 2020, jämfört med 2017. Mäts i antal km.
Minskningsmål för samtliga verksamhetsområden.
Motivering:
 Hyrbilsanvändningen inkluderas i tertialuppföljningen, för att denna
ska omfatta all korttidsanvändning av bilar.
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Ändring till basår för mätning till 2017 istället för rullande jämförelse
mot föregående år, för att få en fast referenspunkt i uppföljningen över
tid.
Föreslagna målnivåer har sänkts jämfört med tidigare årliga
minskningsmål på 10 procent. Detta då nyttjandet av bilpoolen
(korttid) uppmuntras. Justeringen kompenseras av höjd ambitionsnivå
genom drivmedelsstrategin.

Behov av åtgärder och resurser:




Främsta åtgärderna för ett mer hållbart resande är en ökad andel
webbaserade/resfria möten och att alternativa resesätt med tåg och övrig
kollektivtrafik främjas. Behovet av att resa behöver även prövas
kontinuerligt.
Vidare åtgärder har tagits fram inom ramen för handlingsplan reseanalys
(2017-2020), med ansvar för genomförandet fördelat till berörda
verksamhetsområden.

Beslut skickas till
Regionstyrelsen
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Arne Andersen
Direktör verksamhetsstöd och service

Sammanställning över inrikesflygningar 2017 samt förslag på minskningsmål 2020;
Inrikesflygningar - samtliga Exkluderats: resor/anslutning
resor
till norra Sverige* samt
anslutning vid utrikesresa

IT-centrum
Regionens åtagande, inkl politiken
Regionledningskontoret
Kirurgisk vård
Folktandvården
Medicinsk vård
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik
Kommunal utveckling
Utbildning och kultur
Verksamhetsstöd och service
Vårdcentralerna Bra liv
Länstrafiken
TOTALT

32
108
184
196
103
73
65
15
97
25
74
18
990

-4
-24
-71
-97
-55
-40
-38
-9
-63
-24
-71
-18
-514
* exkluderats:
Hemavan
Lycksele
Kiruna
Luleå
Skellefteå
Sundsvall
Umeå
Östersund

inskningsmål 2020; per verksamhetsområde
Inrikesflygningar korta resor

Inrikesflygningarkorta resor (andel)

Förslag på minskningsmål
till 2020 (av samtliga resor)

28
84
113
99
48
33
27
6
34
1
3
0
476

88%
78%
61%
51%
47%
45%
42%
40%
35%
4%
4%
0%
48%

-85%
-75%
-60%
-50%
-45%
-45%
-40%
-40%
-35%
ingen ökning
ingen ökning
ingen ökning
-47%

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 230-247
Tid:

2018-12-10, kl 09:00-10:40

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 238

Almi – ägaranvisning och överenskommelse om
finansiering 2019
Diarienummer: RJL 2018/3142
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna föreliggande ägaranvisning och förslag till
finansiering för verksamheten i Almi Företagspartner
Jönköping AB för 2019.
Sammanfattning
Almi Företagspartner Jönköping AB ägs av Almi Företagspartner
Jönköping AB (51%) och av Region Jönköpings län (49%).
Ägarna tydliggör i ägaranvisning och överenskommelse sina
gemensamma intentioner avseende inriktningen av och mål för
bolagets verksamhet samt finansiering av verksamheten 2019.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2018-12-03
 Ägaranvisning med bilaga
 Överenskommelse om finansiering mellan ägarna avseende
verksamheten 2019
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm
Ordförande
O

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 230-247
Tid:

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2018-12-10, kl 09:00-10:40
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Regionstyrelsen

Ägaranvisning för Almi Företagspartner
Jönköping AB
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner föreliggande ägaranvisning och förslag till finansiering för
verksamheten i Almi Företagspartner Jönköping AB för 2019.

Sammanfattning
Almi Företagspartner Jönköping AB ägs av Almi Företagspartner Jönköping AB
(51%) och av Region Jönköpings län (49%). Ägarna tydliggör i ägaranvisning och
överenskommelse sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av och
mål för bolagets verksamhet samt finansiering av verksamheten 2019.

Information i ärendet
Almis verksamhet ska stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för en
hållbar tillväxt.
Bolaget ska erbjuda tjänster inom affärsutveckling och utlåning i huvudsak riktat
till företag med lönsamhets- och tillväxtpotential. Almis målgruppsmodell ska
vara styrande för hur resurser ska allokeras varför tillväxtpotential och nytta av
Almis marknadskompletterande insatser ska vara avgörande för beslut om
insatser.
Verksamheten ska medverka till att konkurrenskraftiga, och därmed hållbara, små
och medelstora företag utvecklas och blir fler. Med hållbar tillväxt avses tillväxt i
bolag som bedöms vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara över tid.
Bolaget ska aktivt söka nya kunder och verksamheten ska utgå från behoven hos
företagen regionalt.
Bolaget ska arbeta mot alla kunder i målgruppen men ha ett särskilt fokus på
tidiga skeden i termer av livscykel eller i termer av expansionsfaser såsom
produkt- och tjänste- eller marknadsutveckling. Bolaget ska vidare arbeta med
särskilt fokus på fokusgrupperna kvinnor och personer med utländsk bakgrund.
Bolaget ska bidra till utvecklingen av företag med kunskapsintensiva affärsidéer.
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Almis verksamhet ska vara marknadskompletterande och riktas mot företag som
inte får sitt behov av finansiering eller rådgivning tillgodosett av marknadens
privata aktörer.
Bolaget ska aktivt samverka och bygga partnerskap med relevanta privata och
offentliga aktörer vars syfte är att finansiera och på andra sätt stödja
företagsutveckling samt internationalisering av näringslivet, både för att
säkerställa att kundföretagen får tillgång till rätt insatser och för att bidra till
samordning av insatser inom aktörssystemet. Detta gäller särskilt samverkan med
Almi Invest.
Bolaget ska på Region Jönköpings läns uppdrag och med särskild finansiering
driva Enterprise European Network i regionen. Bolaget ska därutöver fortsatt
utveckla samarbetet med de exportfrämjande aktörerna i regionen i nära dialog
med ägarna.
Bolaget ska eftersträva jämställdhet och mångfald bland medarbetarna och i
ledningsgruppen. Detta uppnås bland annat genom att ett jämställdhets- och
mångfaldsperspektiv beaktas vid varje nyrekrytering.
Bolaget ska applicera ett jämställdhets- och inkluderande perspektiv i sin
regionala kommunikation gentemot alla målgrupper. Bolaget ska använda
kommunikationskanaler som syftar till att skapa en bred kännedom hos Almis
målgrupper om de insatser som Almi erbjuder

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse daterad 2018-12-03
Ägaranvisning för Almi Företagspartner Jönköping AB med bilaga
Överenskommelse mellan ägare om finansiering av verksamheten 2019

Beslut skickas till
Regionledningskontoret, regional utveckling
Almi Företagspartner Jönköping AB

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Jönköping AB
Almi Företagspartner Jönköping AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB
(51 procent) nedan kallat moderbolaget, och av Region Jönköpings län (49 procent).
Ägarna tydliggör i dessa ägaranvisningar sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av
och mål för bolagets verksamhet
Dessa anvisningar är styrande för bolagets verksamhet i enlighet med beslut som fattats vid
årsstämma under våren 2018.
1

Uppdrag

Almis verksamhet ska stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för en hållbar tillväxt.
Bolaget ska erbjuda tjänster inom affärsutveckling och utlåning i huvudsak riktat till företag med
lönsamhets- och tillväxtpotential. Almis målgruppsmodell ska vara styrande för hur resurser ska
allokeras varför tillväxtpotential och nytta av Almis marknadskompletterande insatser ska vara
avgörande för beslut om insatser.
Verksamheten ska medverka till att konkurrenskraftiga, och därmed hållbara, små och medelstora
företag utvecklas och blir fler. Med hållbar tillväxt avses tillväxt i bolag som bedöms vara
ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara över tid.
Bolaget ska aktivt söka nya kunder och verksamheten ska utgå från behoven hos företagen
regionalt.
Bolaget ska arbeta mot alla kunder i målgruppen men ha ett särskilt fokus på tidiga skeden i
termer av livscykel eller i termer av expansionsfaser såsom produkt- och tjänste- eller
marknadsutveckling. Bolaget ska vidare arbeta med särskilt fokus på fokusgrupperna kvinnor och
personer med utländsk bakgrund. Bolaget ska bidra till utvecklingen av företag med
kunskapsintensiva affärsidéer.
Almis verksamhet ska vara marknadskompletterande och riktas mot företag som inte får sitt
behov av finansiering eller rådgivning tillgodosett av marknadens privata aktörer.
Bolaget ska aktivt samverka och bygga partnerskap med relevanta privata och offentliga aktörer
vars syfte är att finansiera och på andra sätt stödja företagsutveckling samt internationalisering av
näringslivet, både för att säkerställa att kundföretagen får tillgång till rätt insatser och för att bidra
till samordning av insatser inom aktörssystemet. Detta gäller särskilt samverkan med Almi
Invest..
2

Vision och affärsidé

Verksamheten ska utgå från Almis vision och affärsidé.
 Almis vision: Vi investerar i framtida tillväxt.
 Almis affärsidé: Med lån, riskkapital och affärsutveckling skapar vi möjligheter för företag att
växa. Vi finns nära företagen med en bred kunskap om företagande och hållbar tillväxt.
3

Riktlinjer för verksamheten

Bolagets kärnverksamhet är lån i kombination med affärsutveckling. Bolaget ska i kommission
tillhandahålla de lån och garantier som ingår i koncernens produktutbud samt de nationella
kunderbjudandena inom affärsutveckling. Affärsutvecklingsverksamhet utöver de nationella
kunderbjudandena ska utgå från det identifierade behovet hos de små och medelstora företagen.
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Sådan verksamhet ska godkännas av bolagets styrelse som ska säkerställa att uppdragen ligger i
linje med ägarnas syn på verksamhetens inriktning.
Bolaget ska på Region Jönköpings läns uppdrag och med särskild finansiering driva Enterprise
European Network i regionen. Bolaget ska därutöver fortsatt utveckla samarbetet med de
exportfrämjande aktörerna i regionen i nära dialog med ägarna.
Bolaget ska bedriva verksamheten effektivt så att en så stor andel som möjligt av resurserna
används för affärsverksamhet mot kund. Koncerngemensamma processer och stödfunktioner ska
användas.
Bolaget ska tillämpa det koncerngemensamma ledningssystemet. Bolaget ska implementera
riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med
statligt ägande, beslutade av regeringen den 22 december 2016.
Bolaget ska eftersträva jämställdhet och mångfald bland medarbetarna och i ledningsgruppen.
Detta uppnås bland annat genom att ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv beaktas vid varje
nyrekrytering.
Bolaget ska applicera ett jämställdhets- och inkluderande perspektiv i sin regionala
kommunikation gentemot alla målgrupper. Bolaget ska använda kommunikationskanaler som
syftar till att skapa en bred kännedom hos Almis målgrupper om de insatser som Almi erbjuder
Bolaget ska aktivt medverka i den fortsatta implementeringen av Almis strategi.
4

Verksamhetens mål

Bolaget ska i sin verksamhet eftersträva de mål som framgår av vid var tid gällande målstruktur.
Målstruktur för verksamhetsåret 2019 återfinns i bilaga 1.
5

Särskild rapportering

Bolaget ska i samband med årsstämman till ägarna lämna dels en skriftlig rapport av hur målen
har uppnåtts samt kommentera ev. avvikelser, dels en skriftlig rapport av väsentliga insatser som
bolaget vidtagit med anledning av denna ägaranvisning.
Bolaget ska tillställa ägarna kvartalsbokslut inklusive periodens rapport om uppföljning av
periodens utfall av fastställda mål.
6

Finansiering av verksamheten

Ägarna tillskjuter för bolagets verksamhet 2019 anslagsmedel enligt särskild överenskommelse.
Därutöver tillkommer medel för projekt och uppdrag, initierade av ägarna och som finansieras av
ägarna gemensamt eller var och en för sig enligt särskilda överenskommelser.
Särskilda uppdrag från någon ägare till Bolaget ska godkännas av båda parter. Kostnader och
intäkter för uppdrag som finansieras vid sidan av ägaranslaget ska redovisas särskilt.
Sådana uppdrag kan tillkomma när som helst under verksamhetsåret ska godkännas av bolagets
styrelse i enlighet med vad som framgår av avsnitt 3 ovan.
Bolaget ska där så är möjligt komplettera finansieringen av verksamheten genom medel från bl a
nationella och regionala aktörer eller EU.
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Denna ägaranvisning, som ersätter tidigare utfärdade ägaranvisning, har upprättats i tre (3)
originalexemplar varav parterna tagit var sitt och ett överlämnats till bolaget.
Stockholm den

2018

Jönköping den

2018

Almi Företagspartner AB

Region Jönköpings län

……………………………….

…………………………………

Göran Lundwall
Verkställande direktör

Malin Wengholm
Regionstyrelsens ordförande

…………………………………...
Agneta Jansmyr
Regiondirektör
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BILAGA
Målstruktur för verksamhetsåret 2019, Affärsområde Företagspartner
Målstrukturen för affärsområde Företagspartner är indelad i tre målområden med totalt sju
underliggande mål.
Målområde
Uppdraget

Beskrivning
Almi bidrar till hållbar tillväxt genom att
tillhandahålla marknadskompletterande
affärsutveckling och finansiering med
fokus på tidiga skeden, kvinnors
företagande och företagare med
utländsk bakgrund.

Företagskultur

Effektivitet

Mål
1.
2.

Index Tillväxt
Index Fokusgrupper

En kundorienterad, innovativ och
lärande företagskultur med fokus på
ständiga förbättringar och god affärsetik
såväl internt som externt i interaktion
med kund.

3.
4.

Engagemangsindex Medarbetare
NPS Kundföretag

En effektiv verksamhet där så stor andel
som möjligt av resurserna läggs på
verksamhet mot kund, mot rätt kunder,
samt att stor effekt uppnås i förhållande
till nedlagda resurser.

5.
6.

Andel kundtid
Andel och antal insatser till respektive
målgrupp
Lånevolym och avkastning

7.

Mål för affärsområde Företagspartner
1.

Index tillväxt

Företag som fått insatser av Almi ska vid utgången av tredje räkenskapsåret efter insatsåret ha
haft bättre utveckling av överlevnadsgrad, omsättning och förädlingsvärde än relevant regional
kontrollgrupp. Almis årliga effektmätning används för beräkning av ett sammanvägt index. Almis
insatser år 2018 kommer att effektmätas och indexberäknas i årsskiftet 2022/2023.
Målet är ett indexvärde på över 100 samt förbättring över tid avseende såväl delindex som
sammanväg index.
2.

Index fokusgrupper

Kvinnor och företagare med utländsk bakgrund ska vara överrepresenterade jämfört andelen i
företagsstocken och nyföretagandet som helhet. Mätningar görs kvartalsvis och viktas samman
till ett index.
Målet är ett indexvärde på över 100 samt förbättring över tid avseende såväl delindex som
sammanväg index.
3.

Engagemangsindex Medarbetare

Almi ska ha engagerade medarbetare med ambition, kompetens och potential att utveckla sig
själva och därmed bidra till att Almi når sina mål. I den årliga medarbetarundersökningen (Net
Survey) beräknas bland annat engagemangsindex som vägs samman av två underliggande mått på
energi och tydlighet.
Målet är ett indexvärde på minst 85.
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4.

NPS Kunder

Almis kund- och portföljföretag ska vara nöjda med Almis insatser och vara beredda att
rekommendera Almi till andra. Almi kommer under 2018 att implementera löpande NPS-enkäter
(Net Promotor Score) till samtliga kundföretag.
Målnivå kommer att sättas då nollmätning genomförts.
5.

Andel kundtid

Så stor andel som möjligt av Almis resurser ska användas till affärsverksamhet mot kund.
Kundtid definieras som tid som lagts på marknadsföring och försäljning samt till direkta
leveranser av kunderbjudanden. Andel kundtid mäts i procent av totalt nedlagd tid.
Målet är för närvarande 80 procent. Under 2018 implementerar Almi nya principer för
tidrapportering och en ny nollmätning kommer att göras varefter målnivåerna med sannolikhet
kommer att justeras. Sådan ny målnivå kommer att fastställas under hösten 2018 i samband med
framtagande av budget och affärsplan för 2019.
6.

Antal och andel insatser till respektive målgrupp

Insatserna ska riktas mot företag med hög tillväxtpotential och stor nytta av Almi som
marknadskompletterande aktör. Almis målgruppsmodell fokuserar på målgrupperna Bredd, Ideal
och Spets. Almis kunder och portföljföretag ska befinna sig inom dessa grupper. Inom respektive
grupp kommer olika målnivåer för ökad andel att sättas.
Löpande mätning av antal och andel insatser till respektive målgrupp har påbörjats under första
kvartalet 2018. Formell nollmätning har ännu ej genomförts. Målnivåer kommer att fastställas
under hösten 2018 i samband med framtagande av budget och affärsplan för 2019.
7.

Lånevolym och avkastning

Avkastning på utlånat kapital ska motsvara risktagandet. Lånevolymerna ska anpassas till
kundernas efterfrågan samt till lånefondens storlek, Almis likviditet och utlåningsbara kapital.
Lånevolymen mäts från och med 2018 genom beräkning av utnyttjandegraden av den per 30
november 2017 fastställda bruttolånestocksramen för bolaget. Avkastningen på
låneverksamheten mäts över rullande 36 månadersperioder på nettolånestocken.
Målet är en så hög utnyttjandegrad som möjligt, dock ej över 100 procent, samt en avkastning på
mellan två och fyra procent.
Koncernövergripande hållbarhetsmål
Utöver ovanstående mål sätter Almi tre koncernövergripande hållbarhetsmål.
 Hållbar tillväxt i kundföretagen
 God affärsetik
 Attraktiv arbetsgivare
Dessa mål mäts på koncernnivå.
Regionalt mål jämställdhet och mångfald
Bolagets styrelse ska fastställa jämställdhets- och mångfaldsmål med avseende medarbetarnas
kön, etnisk härkomst och ålder.
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Almi Företagspartner Jönköping AB - överenskommelse mellan ägare om finansiering
av verksamheten 2019
Av ägaranvisningar 2018 för Almi Företagspartner Jönköping AB framgår att finansieringen av
bolagets verksamhet för 2019 ska överenskommas i särskild ordning.
Ägarna har beslutat att verksamheten 2019 ska finansieras enligt nedan.
Almi Jönköping

Moderbolag

Driftsanslag

9 846 967
1 323 073
11 170 040

Insatser för ökad tillväxt
Total

Regional
ägare

51%
51%

9 460 811
1 271 189
10 732 000

Summa

49%
49%

19 307 778
2 594 262
21 902 040

Medel till insatser för ökad tillväxt kan med fördel användas som medfinansiering till EU-projekt.
Denna överenskommelse har upprättats i tre originalexemplar varav parterna tagit var sitt och ett
överlämnats till bolaget.
Stockholm den

2018

Jönköping den

2018

Almi Företagspartner AB

Region Jönköpings län

……………………………….

………………………………….

Göran Lundwall

Malin Wengholm

………………………………….
Agneta Jansmyr

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§202-229
Tid:

2018-11-13, kl 09:00-15:15

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 206

Uppsägning av hyresavtal för Batterigatan
Diarienummer: RJL 2018/1855
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna uppsägning av hyresavtal med Vikebo AB
avseende lokal på Batterigatan 14 i Jönköping.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har ingått hyresavtal med Vikebo AB
avseende lokaler för Verksamhetsstöd och service på Batterigatan
14 i Jönköping. Byggprojektet har blivit fördröjt och lokalerna
kommer inte att vara färdigställda vid den avtalade tillträdesdagen
varför avtalet sägs upp.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2018-11-04
 Uppsägning av hyresavtal Batterigatan i Jönköping
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm
Ordförande
Rätt
O utdraget,
Intygar

Lena Strand

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-11-04
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Regionstyrelsen

Uppsägning Hyresavtal Batterigatan
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 godkänner uppsägning av hyresavtal med Vikebo AB avseende lokal på
Batterigatan 14 i Jönköping.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har ingått hyresavtal med Vikebo AB avseende lokaler för
Verksamhetsstöd och service på Batterigatan 14 Jönköping. Byggprojektet har
blivit fördröjt och lokalerna kommer inte att vara färdigställda vid den avtalade
tillträdesdagen varför avtalet sägs upp.

Information i ärendet
Regionstyrelsen beslutade 2017-08-22 att ingå hyresavtal med Vikebo AB
avseende lokaler för Verksamhetsstöd och service på Batterigatan 14 Jönköping.
Enligt avtalet skulle Region Jönköpings län tillträda lokalerna någon gång mellan
1 januari och 1 april 2019. Vikebo AB har underrättat regionen att byggprojektet
har blivit mycket fördröjt och lokalerna kommer att vara långt ifrån färdigställda
vid den avtalade tillträdesdagen.
Regionfastigheter har i samråd med ledningen för Verksamhetsstöd och service
beslutat att säga upp hyresavtalet samt förbehålla Region Jönköpings län rätten att
senare framställa skadeståndskrav mot Vikebo AB.
Verksamhetsstöd och service hyr idag lokaler av Castellum på Östra Storgatan 67
samt har lokaler i ett våningsplan i höghuset på Rosenlund vilka skulle ersättas av
dessa lokaler på Batterigatan. På grund av denna försening kommer hyresavtalet
avseende Östra Storgatan 67 att förlängas för att ge tid att finna en ny långsiktig
lösning av verksamhetens lokalbehov.

Beslutsunderlag
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Beslut skickas till
Regionfastigheter
Verksamhetsstöd och service - stab
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör

Vikebo AB
Box 264
561 23 Huskvarna

Uppsägning av hyresavtal
Bakgrund
Region Jönköpings län (”Regionen”) har träffat avtal med Vikebo AB (”Vikebo”)
avseende hyra av lokaler i fastigheten Jönköping Vapenrocken 4 (”Lokalerna”)
med adress Batterigatan 14, Jönköping. Avtalet är undertecknat av Vikebo den 30
maj 2017 och av Regionen den 1 september 2017. Enligt avtalet ska Regionen
tillträda Lokalerna den 1 januari 2019, med möjlighet till uppskjuten tillträdesdag
som längst till den 1 april 2019.
Vikebo har vid upprepade tillfällen underrättat Regionen om att arbetet med
nybyggnationen av Lokalerna har blivit rejält fördröjt. De nya tidplaner som
Vikebo presenterat visar tydligt att Lokalerna kommer att vara långt ifrån
färdigställda vid den avtalade tillträdesdagen, även om man utnyttjar möjligheten
till uppskjuten tillträdesdag till den 1 april 2019. Regionen har motsatt sig samtliga
nya tidplaner som Vikebo översänt och tvärtom varit tydlig med hur viktigt det är
för Regionen att tillträde och inflyttning kan ske i avtalad tid. Trots begäran
därom har Vikebo inte vid något tillfälle kunnat överlämna en bekräftelse på att
den avtalade tillträdesdagen kommer att kunna hållas. Det därför uppenbart att
Lokalerna inte ens den 1 april 2019 kommer att gå att användas på något sätt.

Uppsägning och skadestånd
Regionen säger härmed upp ovan nämnda hyresavtal till upphörande med
omedelbar verkan. Uppsägningen görs med stöd av 12 kap 13 § jordabalken
vilken föreskriver att uppsägning får ske innan tillträdesdagen om det är
uppenbart att hyresobjektet inte kommer kunna användas för avsett ändamål på
tillträdesdagen.
Regionen förbehåller sig därutöver rätten att senare framställa skadeståndskrav
mot Vikebo.
Jönköping den 2018-

-

_________________________

_________________________

Malin Wengholm

Agneta Jansmyr
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 230-247
Tid:

2018-12-10, kl 09:00-10:40

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 233

Hyresavtal avseende bussdepå i Jönköping
Diarienummer: RJL 2018/3174
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
1. Godkänna föreliggande hyresavtal mellan Region
Jönköpings län och RJL Älghunden 4 AB avseende
bussdepå på Ljungarum i Jönköping,
2. Godkänna föreliggande hyresavtal mellan Region
Jönköpings län och det trafikföretag som antas i
upphandlingen av stadstrafik i Jönköping.
Sammanfattning
Region Jönköpings län uppför i helägt bolag RJL Älghunden 4 AB
bussdepå för stadstrafiken i Jönköping. Två hyresavtal behöver
godkännas, ett förstahandsavtal där Region Jönköpings län hyr
bussdepån av RJL Älghunden 4 AB samt ett andrahandsavtal där
Region Jönköpings län hyr ut bussdepån till det trafikföretag som
antas i upphandlingen av stadstrafik i Jönköping.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2018-12-04
 Hyresavtal – förstahandsavtal mellan Region Jönköpings
län och RJL Älghunden 4 AB
 Hyresavtal – andrahandsavtal mellan Region Jönköpings
län och det trafikföretag som antas i upphandlingen av
stadstrafiken i Jönköping
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 230-247
Tid:
Justeras

Malin Wengholm
Ordförande
O
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2018-12-10, kl 09:00-10:40
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RJL 2018/3174

Regionstyrelsen

Hyresavtal bussdepå Ljungarum i
Jönköping
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
1. godkänner föreliggande hyresavtal mellan Region Jönköpings län och RJL
Älghunden 4 AB avseende bussdepå på Ljungarum i Jönköping
2. godkänner föreliggande hyresavtal mellan Region Jönköpings län och det
trafikföretag som antas i upphandlingen av stadstrafik i Jönköping

Sammanfattning
Region Jönköpings län uppför i helägt bolag RJL Älghunden 4 AB bussdepå för
stadstrafiken i Jönköping. Två hyresavtal behöver godkännas, ett förstahandsavtal
där Region Jönköpings län hyr bussdepån av RJL Älghunden 4 AB samt ett
andrahandsavtal där Region Jönköpings län hyr ut bussdepån till det trafikföretag
som antas i upphandlingen av stadstrafik i Jönköping.

Information i ärendet
Bakgrund
Den 20 juni 2017 fattade regionfullmäktige beslut om att förvärva samtliga aktier
i Nivika Älghunden AB. I samband med tillträdet, som skedde i augusti 2017,
ändrades bolagets firma till RJL Älghunden 4 AB (Älghunden). Älghunden ägs
till 100 procent av Region Jönköpings län. Bakgrunden till att Region Jönköpings
län förvärvade bolaget var att Jönköpings Länstrafik behöver tillgängliggöra en
ny, större bussdepå i den nya trafikavtalsperioden för stadstrafiken i Jönköping.
Älghunden hyr idag ut befintliga lokaler på fastigheten till Brenderup Lastvagnar
som lämnar dessa enligt plan 2018-12-31. Älghunden kommer våren 2019 att riva
befintliga byggnader. Sommaren/hösten 2019 påbörjas byggnationen av
bussdepån som ska vara klar 2021-01-04.
Länstrafikens upphandling av stadstrafiken i Jönköping sker för en period om 10
år, detta ärende RJL 2018/815 - Upphandling av stadsbusstrafiken i Jönköping
behandlas av nämnden för trafik, infrastruktur och miljö i december 2018.
Förfrågningsunderlaget publiceras i början av 2019 och en del i upphandlingen är
att anbudsvinnaren ingår ett hyresavtal för bussdepån på Ljungarum. Detta skiljer
sig från tidigare trafikavtal för stadstrafiken där anbudsvinnaren hade att själv
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ordna med bussdepå. Det nya trafikavtalet startar med busstrafik 2021-07-01.
Under perioden 2021-01-05 till 2021-06-30 utrustar anbudsvinnaren bussdepån
med det som inte ingår i byggentreprenaden enligt hyresavtalet.

Hyresavtalen
Älghunden hyr ut bussdepån till Region Jönköpings län genom ett hyresavtal på
drygt 20 år, avtalet löper från 2021-01-05 till 2031-06-14. Hyresavtalet har en
gränsdragning som innebär att mycket ansvar och kostnader åvilar hyresgästen.
Till exempel ansvarar hyresgästen för drift, yttre skötsel och media abonnemang.
Hyresavtalet baseras på den budget som är lagd för byggnationen av bussdepån
och är marknadsmässig med cirka 17,4 miljoner kronor per år.
Region Jönköpings län hyr ut bussdepån till det trafikföretag som vinner
upphandlingen av stadsbusstrafiken i Jönköping genom ett andrahandshyresavtal.
Skillnaden mellan avtalen är att andrahandsavtalet har en avtalstid på 10 år för att
följa avtalstiden för upphandlingen av stadstrafiken. Region Jönköpings län
fakturerar trafikföretaget samma hyra som i förstahandsavtalet och överför sina
åtaganden i avtalet. De båda avtalen sammantaget utgör därmed ingen
nettokostnad för Region Jönköpings län.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse daterad 2018-12-04
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Presidiet föreslår nämnden
1. Godkänna investering i den regionala investeringsfonden
Spectria Invest
2. Föreslår regionstyrelsen att tillskjuta maximalt 10 miljoner
kronor i aktiekapital i det nystartade aktiebolaget, nedan
benämnt Spectria Invest
Sammanfattning
Med stöd av identifierade regionala behov och nationella analyser
av den svenska riskkapitalmarknaden har Science Park Jönköping
tagit initiativ till att starta en regional investeringsfond. Region
Jönköpings län har tillfrågats om att tillskjuta maximalt 10
miljoner kronor i investeringskapital. Andra regionala parter har
tillskjutit medel till investeringsfonden som t ex Jönköping
University.
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Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Regional investeringsfond - Spectria
Invest
Förslag till beslut
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
1. Godkänner investering i den regionala investeringsfonden Spectria Invest
2. Föreslår regionstyrelsen att tillskjuta maximalt 10 miljoner kronor i
aktiekapital i det nystartade aktiebolaget, nedan benämnt Spectria Invest

Sammanfattning
Med stöd av identifierade regionala behov och nationella analyser av den svenska
riskkapitalmarknaden har Science Park Jönköping tagit initiativ till att starta en
regional investeringsfond. Region Jönköpings län har tillfrågats om att tillskjuta
maximalt 10 miljoner kronor i investeringskapital. Andra regionala parter har
tillskjutit medel till investeringsfonden som t ex Jönköping University.

Information i ärendet
Bakgrund
I Jönköpings län har det sedan ett tiotal år tillbaka successivt byggts upp regionala
finansieringsmöjligheter vad gäller riskkapitalinvesteringar för företrädesvis unga
tillväxtföretag i länet. Denna kompletterande finansieringsväg till ordinär
lånefinansiering stärker också verksamhet som byggts upp via det nationellt
erkända länstäckande Science Park-arbetet. Tillgång till riskkapital är dessutom en
viktig och ofta begränsande faktor i förnyelsen av länets näringslivsstruktur.
Likaså kan en väl fungerande regional kapitalstruktur inklusive riskkapital vara en
attraktionsfaktor som får tillväxtbolag att söka sig till regionen.
Riskkapital är ett värdefullt komplement till ordinär lånefinansiering i bl.a. de fall
där tillväxttakt och utvecklingsambitioner i bolaget medför att man inte kan
uppfylla de säkerhetskrav som extern lånefinansiering förutsätter. Detta gäller
även Almi:s olika låneinstrument i varierande grad. En ytterligare och inte minst
viktig effekt vid riskkapitalfinansiering är att bolaget tillförs kompletterande
kompetens i styrelse och ledningsarbete genom att nya delägare aktivt kommer in
i verksamheten.
År 2007 startades Jönköping Business Development AB (JBD), genom att
offentligt och privat kapital gick samman med en nära koppling till Science Park i
Jönköping. Bland delägarna och finansiärerna då återfanns bland annat 6:e AP-
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fonden, Länsförsäkringar, Högskolan i Jönköping samt ett antal regionala privata
intressenter. I inledningsskedet förvaltade bolaget ett kapital på 10 miljoner
kronor, i dagsläget har detta utökats via nyemissioner, vinster vid försäljningar
och aktieutdelningar till 150 miljoner kronor. JBD investerar företrädesvis numera
från 10 miljoner kronor eller mer vid respektive investering.
Sedan ett par år tillbaka har bolaget Speed Capital etablerats i länet, som
möjliggjorts genom kapital från Kreditgarantiföreningen, vari bland annat Region
Jönköpings län och länets kommuner var med vid bildandet. Genom Speed
Captial möjliggörs stöttning i mycket tidiga skeden till särskilt intressanta
nystartade bolag, med upp till 300 000 kronor, utan egentlig säkerhet. Genom den
ombildning till stiftelse som nu är under genomförande, möjliggörs tillskott av
nytt kapital till Speed Capital som på grund av sin placeringsfilosofi med relativt
hög risknivå, förutsätter ett visst återkommande tillskott.

Nuläge
I analyser av den svenska stödstrukturen vad gäller finansiering av företag i tidiga
skeden och utvecklingsidéer i tidiga faser, har man funnit att de största bristerna
återfinns när man precis påbörjat sin försäljning och ska börja växa, dvs. inte i de
allra tidigaste utvecklingsskedena. Kapitalbehovet ligger då ofta inom intervallet
1-10 miljoner kronor. Inom det spannet verkar som framgått i
bakgrundsbeskrivningen ovan varken Jönköping Business Development AB eller
Speed Capital.
På den regionala kartan för riskvillig finansiering i spannet 1-10 miljoner kronor,
återfinns idag främst Almi Invest i vilket Region Jönköpings län via regionala
utvecklingsmedel gått in som finansiär. Region Jönköpings läns insats i Almi
Invest matchas med strukturfondsmedel (ERUF). Almi Invest kan gå in i relativt
nystartade och företrädesvis innovativa tillväxtbolag, och då med maximalt halva
kapitalbehovet och kräver alltid att det finns en privat medinvesterare.

Ny regional investeringsfond
Då länets näringsliv har större behov av kapital inom detta spann än vad Almi
Invest har möjlighet att täcka kom frågan upp om att verka för en regional
investeringsfond som komplement. Med detta som grund tog man från Science
Park Jönköping sida initiativ till den nya regionala investeringsfondonden
Spectria Invest som ska omfatta 70-80 miljoner kronor efter den andra
stängningen. Bolagets medel kommer att användas för investeringar i länsbolag
med tillväxtpotential på de grunder som beskrivs i handlingarna.
Samtidigt på nationell nivå har det gjorts en omorganisering av den statliga
riskkapitalverksamheten via tillkomsten av Saminvest som i huvudsak gör så
kallade indirekta investeringar via olika riskkapitalfonder, bland annat fonder av
det slag som planeras för Jönköpings län, och samtal förs med Saminvest om en
placering i Spectria Invest. Dock gör Saminvest normalt större placeringar än vad
som ryms i en fond av den storlek som är anpassad för behoven i vårt län.
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Region Jönköpings län fick förfrågan i maj 2018 om att tillsammans med ett antal
andra regionala parter gå in som medfinansiär. Övriga parter som härefter redan
tillskjutit kapital är bland andra Jönköping University och Länsförsäkringar.
När det gäller Saminvest pågår fortfarande samtal om en möjlig placering i fonden
i Jönköpings län. Spectria Invest stängde för insatser 31 december 2017 men en så
kallad andra och slutlig öppning för ytterligare insatser under 2018 pågår i
dagsläget.
Hur den regionala investeringsfonden i Jönköpings län kommer att bedrivas under
den tänkta löptiden på cirka 10 år framgår av bilagd skrivelse från Science Park
Jönköping. Upplägget bygger i allt väsentligt på hur traditionella riskkapitalfonder
är uppbyggda, med den största skillnaden är att fonden i Jönköpings län är mindre
än vad som normalt är fallet. Detta bygger på att fondens storlek anpassats till
Jönköpings läns storlek och behov.
Avsikten är att den regionala investeringsfonden kommer att upplösas efter 10
+ max 2 år, varvid innehaven avyttras på marknaden och på det viset frigjorda
medel inklusive förväntad avkastning återbetalas till medfinansiärerna enligt de
villkor som framgår av bilagd information.

Finansiering
Insatsen i den regionala investeringsfonden blir en finansiell placering. Detta
innebär att insatsen inte kan finansieras genom de medel som ANA har till
förfogande eftersom nämnden enbart förfogar över driftbudgetmedel. En satsning
på den regionala investeringsfonden innebär att Region Jönköpings län tar likvida
medel (kassa/bank) i anspråk och placerar dessa i fonden mot att man erhåller
aktier i det nybildade aktiebolaget. Placeringen påverkar därmed inte
driftbudgeten.
Denna typ av placering faller inte inom ramen för Finanspolicyns regelverk utan
får ses som en regionalpolitisk insats. Medelsförvaltning är Regionstyrelsens
ansvarsområde och den delen som handlar om finansiering måste därför beslutas
av Regionstyrelsen.
Om investeringsfonden utvecklas som förväntat kommer avkastningen att ge en
positiv resultateffekt för Region Jönköpings län det år fonden upplöses. Omvänt
gäller om värdet på investeringsfonden kommer att minska. Då uppstår en negativ
resultateffekt.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-27
Spectria Invest – uppstart av fond 2018-04-01
Spectria Invest – investeringsmöjlighet andra stängningen 2018-11-27
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Regiondirektör

Kristina Athlei
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Regional investeringsfond Science Park Jönköping
Jönköping

Nedan följer en sammanfattning över den planerade fonden i Jönköpings län.

Datum 08/10/17
Sid 1/5

Bakgrund
Science Park Jönköping bedriver idag en verksamhet som fokuserar på affärsutveckling och
finansiering av regionens mest intressanta tillväxtbolag. Verksamheten består av ett volyminflöde
på 1000 idéer/bolag per år där inflödet kommer från hela länet och från studenter, forskare,
entreprenörer, nystartade tillväxtbolag & avknoppningar från redan etablerade bolag. Det gör att vi
har Sveriges största flöde av regionala idéer och tillväxtbolag. Utifrån detta flöde så startar vi cirka
300 företag per år och vi jobbar aktivt med 100 bolag i våra affärsutvecklingsprogram. När vi jobbar
med bolagen i mer aktiva affärsutvecklingsprogram så är finansieringsfrågorna ständigt en av de
viktigaste framgångsfaktorerna. Det gör att vi har erfarna affärsutvecklare inom
finansieringsområdet.
Därtill har vi runt vår verksamhet byggt upp en stödstruktur där vi kan bidra till finansieringen av
bolagen. Dels har vi ett regionalt investerarnätverk som består av närmare 100 regionala
investerare som har ett intresse av att investera i våra bolag. Dessutom har vi två egna
riskkapitalbolag. Jönköping Business Development (JBD) är det riskkapitalbolag som stått förebild
för flest inkubatorsnära fonder/riskkapitalbolag i Sverige. JBD har gått från en kapitalbas på 10
MSEK till dagens 150 MSEK, med lönsamhet varje år. Dessutom har vi Speed Capital som är vårt
lilla riskkapitalbolag som investerar i mycket tidiga skeden och via konvertibler.
Investeringsbeloppen är upp till 300 tkr.
Vi tänker nu starta en fond som investeringsmässigt ligger mellan Speed Capital och JBD, då det i
marknaden finns en lucka i intervallet 1-10 MSEK. Nedan följer en beskrivning över det tänkta
upplägget och vi hoppas att Region Jönköpings Län tycker att satsningen är intressant både ur ett
avkastningsperspektiv och genom möjligheten att vara med och utveckla innovationssystemet och
regionens tillväxtföretag.

Sammanfattning av fondens planerade upplägg
•
•

•

•
•

Fonden planeras uppgå till 40-60 MSEK och ha en löptid på 10 år.
Till fonden kommer det finnas ett managementbolag som leds av Science Park Jönköping
och där även JBD finns med och där de privata investerarna/affärsänglarna återfinns.
managementbolaget driver investeringsarbetet åt fonden. Av fondens 40-60 MSEK skall
managementbolaget själva investera 10 MSEK.
De resterande 30-50 MSEK planeras komma från mer institutionella investerare såsom
Jönköping University, Länsförsäkringar, Region Jönköpings län, större regionala
investeringsbolag och eventuellt SamInvest.
Managementbolaget tar ut en årlig förvaltningsavgift på 1% av fondens totala storlek.
Fonden kommer avropa kapital allteftersom investeringar görs.

•
•
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Fonden har som målsättning att nå 10% årlig avkastning på det kapital som avropats.
Det utgår en carried interest på 20% på avkastningen som överstiger 4-5% årlig avkastning
på kapitalet som avropats (exakta nivån diskuteras just nu).
Fonden ska investera i 12-20 bolag där man gör nyinvesteringar år 1-5, följdinvesteringar
år 6-8 och fonden skall avveckla/sälja innehaven senast år 9-10.
Fonden skall investera i tillväxtbolag som har verifierat sin affärsmodell (fakturerat) för att
undvika de initialt största marknadsriskerna. Investeringar skall huvudsakligen göras i
bolag med säte i Jönköpings län.
Investeringar skall göras mellan 1-10 MSEK där en första investering normalt skall ligga
mellan 1-5 MSEK. Fonden ska huvudsakligen inneha minoritetsandelar i bolagen.
Managementbolaget är ett AB med säte i Jönköping
Fonden kommer vara ett AB med säte i Jönköping och som skall gå i frivillig likvidation efter
10 år (fondens löptid) om inte alla samtycker kring något annat.
Styrelsen i managementbolaget utgör investeringskommité och tar beslut om
nyinvesteringar, exits och följdinvesteringar.

Förvaltarteamets sammansättning och investeringsmeriter
Science Park kommer leda managementbolaget och därmed arbetet med fonden. Det innebär att
det finns en långsiktig hållbar organisering runt satsningen, samt tillgång till de bolag som är
potentiella investeringsobjekt för fonden. Därtill finns det inom Science Park mycket kunskap och
erfarenhet kopplat till hur man bedriver investeringsverksamhet i tillväxtbolag.
Tillsammans med flera av de tilltänkta investerarna i fonden, har vi kommit fram till att det är viktigt
att det finns privata investerare/affärsänglar med i satsningen men att dessa representeras som ett
kollektiv in i fonden. Lösningen är att de är med i managementbolaget och att de därmed också
kommer bidra med sin erfarenhet in i det operativa arbetet. Det gör att vi får med de privata
investerarnas kunskap och vi får en stabil struktur då de har sitt ägande via managementbolaget.
Tillsammans kommer aktörerna i managementbolaget investera 10 MSEK i fonden.
Managementbolaget planeras att ägas av Jönköping Business Development (JBD), Science Park
Jönköping (SPJ). Wilron Holding AB och Marcus Ivarsson.
Jönköping Business Development AB
Bolaget startades 2007 och är ett regionalt investmentbolag som numer huvudsakligen gör +10
MSEK investeringar i tillväxtbolag.

•
•
•
•
•
•

JBD har vi genomfört drygt 20 investeringar
Åtta portföljbolag just nu
11 exits och en konkurs
Kapitalbasen har gått från 10- till 150 MSEK, genom nyemissioner och vinster
Positivt resultat alla år
Troligt övervärde i balansräkningen pga ökad värdering kontra anskaffningsvärden
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JBD har haft en god rotationstakt på bolagen, vilket många andra verksamheter haft problem med.
Exempel på försäljningar som genomförts är Röshults som gav tre gånger pengarna på tre år.
Bolaget såldes till en internationell aktör. Ett annat exempel på bolag som JBD investerade tidigt i,
och som sålts, är Inero som vid investeringstillfället omsatte 2 MSEK och som 2016 omsatte
närmare 30 MSEK.
Av JBDs nuvarande innehav så kan Infobric nämnas. Det är ett IoT-bolag inom byggindustrin.
Bolaget har idag 10 000 samtidiga uppkopplade arbetsplatser och dagligen 300 000 arbetare som
använder systemet. Bolaget har de senaste fyra åren haft en genomsnittlig omsättningstillväxt på
80% och omsatte 2016 över 150 MSEK med mycket god lönsamhet.
JBD är det riskkapitalbolag som stått förebild för flest inkubatorsnära fonder/riskkapitalbolag i
Sverige. Detta styrks av Magnus Lundin, VD för SISP.
JBD kommer inte själva göra den här typen av investeringar framöver men genom att vara med i
denna satsningen så har man på ett effektivt sätt möjlighet att följa utvecklingen i bolagen och se
vilka som skulle kunna bli framtida innehav.
Science Park Jönköping AB
Science Park Jönköping verksamhet har tidigare i dokumentet beskrivits.
Wilron Holding AB
Wilron Holding AB ägs av Ditar Isai, David Mörk, Magnus Olsson och grundaren bakom Nefab. Det
kommer vara Ditar som är den operativa resursen i managementbolaget. Ditar är en erfaren
entreprenör som har en bred bakgrund. Dels byggde Ditar upp Nefabs verksamheten i Asien från 0600 MSEK. Utöver detta har han även varit ansvarig för flera av bolagets dotterbolag internationellt.
Han har hunnit med att genomföra strukturaffärer inom Trioplast-koncernen och han gör numer
buyout-investeringar via Wilron Holding. De har genomfört det första förvärvet genom köpet av
Prototal http://www.svenskverkstad.se/prototal-byter-agare-och-satsar-vidare. Slutligen kan
nämnas att Ditar har gjort egna investeringar i unga tillväxtbolag såsom Digilär, som sedermera
såldes till Spiltan och som numera också är uppköpt av Natur & Kultur. Ditar sitter därmed med en
bred erfarenhet från både förvärv/transaktioner, operationell ledning och investeringar i unga
tillväxtbolag.
Marcus Ivarsson
Marcus var en av grundarna till Tactel. Han var tekniskt ansvarig och del av styrelsen. De drev upp
bolaget till drygt 200 MSEK innan det såldes till ett nordiskt riskkapitalbolag. Efter Tactel har
Marcus gjort ett antal investeringar i unga tillväxtbolag. Marcus har därmed erfarenhet av att driva
och sälja snabbväxande IT-bolag, samt förståelsen för hur man genomför investeringar i unga
spännande bolag.
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Fonden kommer drivas av managementbolaget som också investerar 10 MSEK av fondens totala
40-60 MSEK. Fonden kommer avropa kapital från investerarna i takt med att investeringar görs. På
detta sätt får vi en effektiv allokering av kapitalet. Fonden kommer löpa över 10 år där de första 5
åren går till nyinvesteringar för att sedan, de följande tre åren, främst fokusera på följdinvesteringar
för att slutligen avyttra innehaven de sista två åren.
Fonden kommer vara ett aktiebolag registrerat i Jönköping men med ett aktieägaravtal som bland
annat inkluderar en paragraf om frivillig likvidation efter 10 år om inte samtliga investerare kommer
fram till att det ska förlängas. Kan exempelvis vara så att man vill förlänga med 1+1 år ifall man har
ett riktigt intressant innehav som man vill maximera avkastningen i. Genom denna riggning har vi
enkelheten med ett aktiebolag (och aktiebolagslagen).
Det kommer även finnas ett avtal mellan fonden och managementbolaget som hanterar
förvaltningen. Grunden är att managementbolaget tar en låg årlig fondavgift motsvarande 1% av
fondens totala kapital (40-60 MSEK). Därtill kommer managementbolaget ta 20% av
överavkastningen. ”Carryn” kommer räknas när fonden skall stängas och den kommer räknas på det
som överstiger en årlig avkastning på 4% eller 5% på arbetat kapital. Exakt nivå diskuteras just nu.
Styrelsen i managementbolaget kommer ta beslut om alla nyinvesteringar, exits och
följdinvesteringar. Styrelsen ska bestå av representanter från respektive investerare.
Mer detaljerade aktieägaravtal i fonden och managementbolaget kommer att tas fram, dessutom
avtalet mellan fonden och managementbolaget.

Marknadsmöjligheter
Genom managementbolaget, och då framförallt genom Science Parks verksamhet, så har fonden
tillgång till i princip hela länets näringsliv genom att det finns affärsutvecklare i samtliga av länets
kommuner. Science Park möter årligen 1000 idéer, 300 företag startas och 100 bolag går in i mer
aktiva affärsutvecklingsprocesser. Det innebär att det finns ett kvalificerat flöde av spännande
tillväxtbolag som söker kapital och som härstammar både från studenter, entreprenörer och
etablerade bolag. Det finns få aktörer i det svenska innovationssystemet som har så stort dealflow
som vi har. Därtill kommer de nätverk som JBD, Marcus och Ditar har med sig, vilket ger ett mycket
starkt affärsflöde. Vi ser att det finns en stor mängd bolag som kan vara aktuella så att hitta bra
objekt bör vara möjligt.

Det nätverk av investerare som finns runt managementbolaget är också mycket starkt eftersom
Science Park har ett 100-tal regionala affärsänglar och ett stort kontaktnät nationellt och
internationell efter alla transaktioner som gjorts i Science Park-bolagen genom åren. Även detta
kompletteras väl av de kontakter som övriga parter i managementbolaget och fonden har. Detta
inkluderar alltså inte bara potentiella medfinansiärer utan också möjliga tagare när fonden vill
avyttra innehaven.

Gjuterigatan 9

hello@sciencepark.se

553 18 Jönköping

036-30 51 50

www.sciencepark.se

Strategi

Jönköping
Datum 08/10/17
Sid 5/5

Tanken är att investera i bolag som har tagit sig igenom en första lansering eller på annat sätt
säkerställt en marknadsverifiering. Fonden ska inte gå in i den absolut tidigaste fasen utan där skall
Speed Capital eller andra finansieringsalternativ från innovationssystemet täcka upp. Det innebär
att det skapas en god logik mellan de olika finansiella produkterna på den regionala marknaden.
Detta gör också att det skall gå att hitta avkastningsmöjligheter då man undviker de absolut
tidigaste faserna.
Den initiala investeringen i ett bolag skall ligga mellan 1-5 MSEK för att sedan genom
följdinvesteringar kunna gå upp till 10 MSEK per bolag. Investeringar görs genom emission,
konvertibler och/eller genom köp av befintliga aktier.
Fonden skall normalt inte vara majoritetsägare i bolagen man investerar i. Utgångspunkten skall
dock vara att fonden minst har 10% i portföljbolagen.
Fonden kommer inte ha en specifik branschinriktning även om planen är investeringarna till stor del
ska ske i IT-relaterade bolag eftersom det blir allt fler skalbara bolag med hög tillväxtpotential inom
det området.
Kapitalet kommer avropas när investeringar görs men managementbolaget kommer lägga in sina 10
MSEK direkt vid uppstart.
Fonden skall investera i 12-20 bolag och målsättningen är att nå en årlig avkastning på 10%, räknat
på det kapital som investerats/avropats.
Förslaget är att RJL investerar lika mycket som JU och Managementbolaget dvs cirka 10 MSEK.

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 230-247
Tid:

2018-12-10, kl 09:00-10:40

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 237

Bortfallsanalys Ivbar – Swespine
Diarienummer: RJL 2018/3161
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna projekt mellan Swespine och Ivar i enlighet med
upprättat avtal och beskrivning.
Sammanfattning
Swespine har för avsikt att tillsammans med Ivbar genomföra ett
projekt för att analysera bortfall i besvarandet av Swespines
uppföljningsformulär. Projektet beräknas starta under december
2018 och levereras under januari 2019.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2018-12-03, inkl avtal och analysplan
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm
Ordförande
O
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2018-12-03

RJL 2018/3161

Regionstyrelsen

Bortfallsanalys – projekt mellan
Swespine och Ivbar
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner projekt mellan Swespine och Ivbar i enlighet med upprättat
avtal och beskrivning.

Sammanfattning
Swespine har för avsikt att tillsammans med Ivbar genomföra ett projekt för att
analysera bortfall i besvarandet av Swespines uppföljningsformulär. Projektet
beräknas starta under december 2018 och levereras under januari 2019.

Information i ärendet
Swespine är ett nationellt kvalitetsregister för den ryggkirurgi som bedrivs vid
landets ortoped och neurokirurgiska kliniker. Region Jönköpings län är
registerhuvudman och Regionstyrelsen är centralt personuppgiftsansvarig –
CPUA.
Swespine har för avsikt att på uppdrag av Svensk Ryggkirurgisk förening
kartlägga bortfallet i registrering av kvalitetsregistrets formulär och bättre förstå
huruvida det finns en systematik i bortfallet som registret på sikt kan arbeta aktivt
för att reducera. Se i övrigt bilagda dokument som beskriver avtal och innehåll i
projektet.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse daterad 2018-12-03
Avtal
Analysplan

Beslutet skickas till
Svensk Ryggkirurgisk förening/Swespine
REGIONLEDNINGSKONTORET
Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Siw Kullberg
Kanslidirektör

Bortfallsanalys Ivbar-Swespine

Stockholm, 2018-11-28

Sida 1 av 2

1. Projektparter
Projektparter som omfattas av detta avtal är beställaren: Svenska ryggregistret/Swespine, Region
Jönköpings län med org. nr 232100-0057, benämnd Swespine nedan; samt leverantören: Ivbar
Institute AB, org. nr 556878-5678, benämnd Ivbar nedan.
2. Bakgrund
Swespine har för avsikt att på uppdrag av Svensk Ryggkirurgisk förening kartlägga bortfallet i
registrering av kvalitetsregistrets formulär och bättre förstå huruvida det finns en systematik i
bortfallet som registret på sikt kan arbeta aktivt för att reducera. Givet en befintlig forskningsdatabas
från forsknings- och utvecklingsprojektet Sveus1 (Sveus-databasen) och gällande etiktillstånd (Dnr
2014/5:1, 2104-02-06) med Ivbar som forskningshuvudman, anser parterna att det finns goda
möjligheter att förstå vilka patientegenskaper och processer som är förknippade med bortfall.
3. Tjänstens omfattning och konsulter
Swespine och Ivbar har tillsammans definierat projektets omfattning i enlighet med det följande:
Bortfall i kvalitetsregistret Swespines uppföljningsformulär ska kartläggas av Ivbar utifrån
individnivåinformation från basformuläret samt data från övriga källor som finns tillgängliga för Ivbar
i Sveus-databasen. Ivbar kommer att göra en bortfallsanalys utifrån befintlig forskningsdatabas
utifrån vilken inga förändringar eller tillägg i befintliga definitioner eller patientpopulationer kommer
att göras.
Ivbar kommer att bedriva analysarbetet i samråd med Swespine i enlighet med den specifikation som
framgår av i mellan parterna på förhand överenskommen skriftlig analysplan. Analysplanen bifogas
härtill som Bilaga 1 ”Analysplan för kartläggning av bortfall”.
4. Tidsplan och ersättning
Projektet är avsett starta under december 2018 och levereras under januari 2019. Om
omständigheter föreligger som gör att den nu angivna tidsplanen behöver ändras, ska Swespine och
Ivbar skriftligen (t.ex. via mejl) komma överens om detta.
Parternas gemensamma estimat är att projektet kommer att kräva ca 175 timmar för Ivbar att
genomföra. Baserat på detta har parterna enats om en ersättning till Ivbar om 222 600 kr exkl moms.
Beloppet inkluderar dels arbetet med att sätta upp en analysmiljö för ändamålet och därtill hörande
infrastruktur, och dels genomförandet av själva analysarbetet (specificerat i Bilaga 1 ”Analysplan för
kartläggning av bortfall”). Projektparterna ska stå i kontinuerlig kontakt med varandra och ska arbeta
gemensamt för att nå utsatt mål enligt analysplanen på utsatt tid.

1

Nationell samverkan för värdebaserad ersättning och uppföljning i hälso- och sjukvården, www.sveus.se

Bortfallsanalys Ivbar-Swespine

Stockholm, 2018-11-28

Sida 2 av 2

5. Betalning
Betalning sker, om inte annat avtalats mellan Swespine och Ivbar, med 50% av ersättningen vid
projektstart och resterande 50% efter projektets genomförande. Betalningsvillkor 30 dagar (netto).
6. Äganderätt och immateriella rättigheter
Ivbar ska som resultat av projektet till Swespine leverera dokumentation av aggregerade resultat av
projektet i enlighet med på förhand överenskommen analysplan och Swespine ska erhålla äganderätt
över resultatet. I övrigt ska inte några immateriella rättigheter övergå mellan Parterna med
anledning av projektet och detta Avtal.
****
Detta Avtal har upprättats i två (2) originalexemplar, varav Parterna tagit var sitt.
Ort:

Ort:

Datum:

Datum:

För Ivbar Institute AB

För Region Jönköpings län

________________________________

________________________________

Maria Björkander

Bortfallsanalys

181130

Ansvariga Swespine: Catharina Parai och Olle Hägg (ledamöter i styrgruppen), på uppdrag av
svensk Ryggkirurgisk Förening (4S)
Bakgrund:
I Swespine är bortfallet vid 1-årsuppföljning ca 30 %. Bortfallet kan ha betydelse för utfallet, i positiv
eller negativ riktning. Vi vill ta reda på om utfallet påverkas av bortfallet, och isåfall hur.
Databas: den databas, som skapade i samband med det s.k. SVEUS-projektet, där Swespine-data
lagras tillsammans med data från Patientadministrativa system, SCB, Socialstyrelsens patientregister
och Försäkringskassan Data är individuella med krypterade personnummer. Krypteringsnyckeln
finns inte längre, dvs det går inte att få fram riktiga personnummer.
Etikgodkännande: EPN Stockholm, Dnr 2014/5:1 (2104-02-06)
Frågeställningar:

1. Hur ser bortfallspopulationen ut avseende demografi, resursåtgång,
patientkarakteristika, hälsoutfall, samt komplikationer (dvs potentiellt undvikbara
oönskade händelser, PUOH) i jämförelse med den population som har svarat på
Swespines formulär?
2. Baserat på den av Sveus utvecklade algoritm (med variabler från Swespine, PAR, SCB,
PAS och FK) som används i det så kallade Dialogstödet (dvs det ”stora”, där
Sveusvariabler är med): vilka utfall - mätt med PROMs – skulle en patient med
bortfallsgruppens karakteristika ha haft?
Definition av bortfallspopulationen:
Swespines basformulär skall vara ifyllt inför operationen. Swespines uppföljningsformulär ett år
efter operationen är ej registrerat i Swespine. Ett ofullständigt ifyllt – men ändå inskickat – formulär
räknas ej som bortfall. Att beskriva gruppen patienter som avstått att fylla i vissa uppgifter i
formuläret är utanför ramen för studien.
Variabler som ska ingå i analysen (se variabellistan från Ivbar):
Patientkarakteristika:
kön, utbildningsnivå, inkomst, socialbidrag, ensamstående, arbetslös, född utanför EU, rökare,
smärtduration rygg/ben, EQ-5D, ODI, Smärt-VAS ben, Smärt-VAS rygg, tidigare ryggopererad,
Elixhauser index, antal dagar sjukskriven.
Resursåtgång:
slutenvårdstid före och efter operation, PUOH-relaterad slutenvård, antal besök i specialiserad
öppenvård, sjukgymnastik, sjukpenning.
Komplikationer:
recidivdiskbråck, rest/re-stenos, pseudartros, mekanisk komplikation, operation på fel nivå/sida,
smärta implantat, blödning, infektion, kirurgrelaterad skada, likvorläckage, rygg/ben/armsmärta,
trycksår, övriga.
OBS: förslag att slå samman dessa variabler i en gemensam kallad Komplikationer.

PROMs vid ettåruppföljningen (utfallsvariabler):
GA, VAS bensmärta, ODI, NDI, EQ-5D, Inställning till resultatet, PUOH-förekomst, återgång till arbete.
Primära utfallsvariabler är GAnacke, GArygg, GAarm och GAben.
Limitations:
Vi kommer dock aldrig kunna beskriva hur bortfallet är relaterat till utfallet utan bara kunna få en
uppfattning om hur bortfallsgruppen ser ut och hur deras utfall skulle ha kunnat se ut – baserat på
individer med samma karakteristika som har svarat. Med andra ord: patientegenskaperna kan vara
en orsak till att utfallet skiljer sig med det kan också vara så att utfallet i sig skiljer sig och det kan vi
aldrig få svar på i den här analysen.

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 230-247
Tid:

2018-12-10, kl 09:00-10:40

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 236

Uppföljning av granskningar genomförda 2013
och 2015
Diarienummer: RJL 2018/604
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna föreliggande tjänsteskrivelse som svar på
revisorernas granskningsrapport samt överlämnar den till
regionfullmäktige och regionrevisionen.
Sammanfattning
Region Jönköpings läns revisorer har lämnat sin uppföljning av
granskningar genomförda 2013 och 2015. Revisorerna bedömer att
åtgärder vidtagits men lämnar rekommendationer om fortsatt
arbete inom några områden. I föreliggande tjänsteskrivelse
redovisas vilka åtgärder som regionstyrelsen planerar inom dessa
områden.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2018-11-26
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-05-29
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-04-10
 Missiv regionrevisionen 2018-02-19
 Uppföljning granskningar 2018-02-19
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 230-247
Tid:
Justeras

Malin Wengholm
Ordförande
O
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2018-12-10, kl 09:00-10:40

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-11-26

1(2)

RJL 2018/604

Regionstyrelsen

Uppföljning av granskningar
genomförda 2013 och 2015
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och
regionrevisionen.

Sammanfattning
Region Jönköpings läns revisorer har lämnat sin uppföljning av granskningar
genomförda 2013 och 2015. Revisorerna bedömer att åtgärder vidtagits men
lämnar rekommendationer om fortsatt arbete inom några områden. I föreliggande
tjänsteskrivelse redovisas vilka åtgärder som regionstyrelsen planerar inom dessa
områden.

Information i ärendet
Region Jönköpings läns revisorer har 2018-02-19 överlämnat sin uppföljning av
granskningar genomförda 2013 och 2015. De områden som granskades var
bisysslor (år 2013) och finansverksamheten (år 2015). I den uppföljande
granskningen konstaterar revisonen att Region Jönköpings län aktivt arbetat med
flera rekommendationer som fördes fram i rapporterna.
Revisionen noterar i den uppföljande granskningen av finansverksamheten att
åtgärder är vidtagna och lämnar inga rekommendationer om ytterligare arbete. När
det gäller den uppföljande granskningen om bisysslor lämnar revisionen
rekommendation att fortsätta arbetet inom några områden.
Säkerställa följsamhet till regionens riktlinjer avseende bisysslor
Information avseende bisyssla sker i medarbetarsamtal och vid intervju inför en
anställning och i samband med nyanställning. Vidare kan frågan behandlas på
arbetsplatsträffar (APT) och vid ledningsmöten med chefer. Dokumentet
”Vägledning inför beslut om tillåten eller otillåten bisyssla” kommer att
kompletteras med rutin för förhandling med facklig organisation inför beslut om
förbud.
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Vad gäller rekommendationen om uppföljning för att säkerställa följsamheten till
Region Jönköpings läns riktlinjer avseende bisyssla föreslås att detta läggs in i
internkontrollplan 2019.
Införa rutiner för återrapportering till nämnderna gällande bisysslor
Frågan om bisysslor kommer att lyftas i så väl styrelse som nämnder i samband
med internkontroll 2019 och i samband med det ges möjlighet för dialog avseende
rutiner för återrapportering.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-26
Missiv från Regionrevisionen daterat 2018-02-19
Granskningsrapport EY

Beslut skickas till
Regionfullmäktige
Regionrevisionen
Regionledningskontoret – ekonomi
Regionledningskontoret - HR
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 102-125
Tid:

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

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 121

Fördelning av inkomna granskningar
Inkomna granskningar fördelas enligt nedan:
 Granskning av e-hälsa - del 1 invånartjänster
RJL 2018/602 – till nämnden FS
 Granskning av regionens arbete med att förskjuta vård
från slutenvård och specialistvård till öppenvård och
primärvård
RJL 2018/603 – till nämnden FS
 Uppföljning av granskningar genomförda 2013 och 2015
RJL 2018/604 – till RS
 Granskning av IT- säkerhet i Region Jönköpings län
RJL 2018/935 – till RS
 Granskning av årsredovisning 2017
RJL 2018/936 – till RS, nämnderna FS, TIM, ANA
 Granskning av e- hälsa - del 2 vårdtjänster
RJL 2018/937 – nämnden FS

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Malin Wengholm
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§ 24-46
Tid:

2018-04-10 kl.09:00-20:00

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping

§42

Fördelning av inkomna granskningar
Ordföranden redovisar inkomna granskningar och fördelar dessa
enligt följande:
 RJL 2018/602 Granskning av e-hälsa - del 1
invånartjänster, till regionstyrelsen och nämnden för
folkhälsa och sjukvård.
 RJL 2018/603 Granskning av regionens arbete med att
förskjuta vård från slutenvård och specialistvård till
öppenvård och primärvård, till regionstyrelsen och
nämnden för folkhälsa och sjukvård
 RJL 2018/604 Uppföljning av granskningar genomförda
2013 och 2015, till regionstyrelsen.
 RJL 2018/935 Granskning av IT- säkerhet i Region
Jönköpings län, till regionstyrelsen.
 RJL 2018/936 Granskning av årsredovisning 2017, till
regionstyrelsen.
 RJL 2018/938 Granskning av e-hälsa - del 2 vårdtjänster,
till regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa och
sjukvård.

Vid protokollet
Linda Byman
Justeras
Hans Rocén (M)
Ordförande

Raymond Pettersson (C) Per Eriksson (C)
§§ 24-36
§§ 37-46

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Samuel Godrén (SD)
§§ 24-46

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 113-124
Tid:

2018-11-21 kl.09.00-14.10

Plats:

Regionens hus, sal A

§121

Granskning av processen för
bidragsutbetalning
Diarienummer: RJL 2018/1674
Beslut
Nämnden
 Godkänner svar till regionrevisionen enligt föreliggande
tjänsteskrivelse samt överlämnar den till regionfullmäktige
och regionrevisionen.
Sammanfattning
Region Jönköpings läns revisorer har genomfört granskning av
processen för bidragsutbetalning inom nämnden för
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. I föreliggande
tjänsteskrivelse redovisas svar på revisorernas frågor.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2018-11-09
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-01
 Missiv - Granskning av processen för bidragsutbetalning
inom nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet 2018-06-01
 PwC, Revisionsrapport processen för bidragsutbetalning
inom nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Linda Byman

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 113-124
Tid:

2018-11-21 kl.09.00-14.10

Justeras

Malin Olsson

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

Anders Berglund

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§130-141
Tid:

2018-11-09 kl:09.00-10.50

Plats:

Regionens hus sal B

§136

Granskning av processen för
bidragsutbetalning
Diarienummer: RJL 2018/1674
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Godkänna svar till regionrevisionen enligt föreliggande
tjänsteskrivelse samt överlämnar den till regionfullmäktige
och regionrevisionen.
Sammanfattning
Region Jönköpings läns revisorer har genomfört granskning av
processen för bidragsutbetalning inom nämnden för
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. I föreliggande
tjänsteskrivelse redovisas svar på revisorernas frågor.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-01
 Missiv - Granskning av processen för bidragsutbetalning
inom nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet 2018-06-01
 PwC, Revisionsrapport processen för bidragsutbetalning
inom nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet
Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§130-141
Tid:

Malin Olsson
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

2018-11-09 kl:09.00-10.50

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-11-01
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RJL 2018/1674

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Granskning av processen för
bidragsutbetalning inom nämnden för
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
 Godkänner svar till regionrevisionen enligt föreliggande tjänsteskrivelse
samt överlämnar den till regionfullmäktige och regionrevisionen.

Sammanfattning
Region Jönköpings läns revisorer har genomfört granskning av processen för
bidragsutbetalning inom nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.
I föreliggande tjänsteskrivelse redovisas svar på revisorernas frågor

Information i ärendet
Regionrevisionen har i missiv 2018-06-01 föreslagit regionfullmäktige att ge
nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet i uppdrag att svara på
vilka åtgärder som kommer att vidtas till följd av granskningens resultat och
revisorernas rekommendationer.

Revisorernas bedömning och rekommendationer
Regionrevisionens bedömning är att nämndens interna kontroll inte fullt ut är
tillräcklig. Bedömningen grundas på att riktlinjerna för vissa bidragsslag inte
tydligt anger hur bidrag skall fördelas och att det saknas tydliga rutiner för
processen. Likaså finner revisionen att det finns brister i uppföljningen och på
vilka kriterier bidrag utbetalas.
Revisorernas rekommendationer är att separat policy fastställs av
regionfullmäktige samt att riktlinjer för handläggning fastställs av nämnden.
Vidare rekommenderar revisionen att nämnden överväger en
organisationsöversyn i syfte att samla handläggningen av nämndens samtliga
bidragskategorier.

Bakgrund och beskrivning av ärendet
Dåvarande landstingsrevisionen genomförde år 2012 en granskning av
hanteringen av föreningsbidrag. Ett antal brister konstaterades. Med detta som
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bakgrund har regionrevisionen funnit det angeläget att genomföra en uppföljande
granskning av processen för bidragsutbetalning inom nämnden för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet. Nuvarande policy och riktlinjer är daterade 2016-0927.
PwC har på uppdrag av regionrevisionen granskat processen för
bidragsutbetalning inom nämndens ansvarsområde. Frågeställningen är följande:
Är nämndens interna kontroll tillräcklig vad gäller processen för
bidragsutbetalning?
PwC:s slutsatser är att den interna kontrollen inte fullt ut är tillräcklig. För vissa
bidragskategorier är det inte tydligt hur bidrag ska fördelas och att det saknas
tydliga handläggningsrutiner för hur granskning/kontroll av krav och kriterier,
som finns i riktlinjerna ska göras och dokumenteras.
Vidare konstaterar PwC att nämndens uppföljning av föreningar/organisationer
som får bidrag inte fullt ut är tillräcklig och att nämndens system och rutiner för
intern kontroll inte tillräckligt minimerar risken för godtycklighet i
handläggningsprocessen, då det för vissa bidragsformer saknas transparens för på
vilka grunder bidrag fördelas och bidragsbelopp räknas fram.

Synpunkter
Allmänt
Ur ett allmänperspektiv är det angeläget att allmänna medel beslutas om på
korrekta grunder och med ett regelverk som bas, som garanterar detta. I det nu
aktuella ärendet är det särskilt viktigt att så är fallet, då bidragsgivning till
föreningar och organisationer måste ske på extra rättssäkert sätt. Rättviseaspekten
och därtill respekten för allmänna medel är grundbultar för bidragsgivning.
Ur ett regionalt utvecklingsperspektiv
Stöd till olika aktiviteter i regionen är en del i det regionala utvecklingsarbetet.
Såväl bidrag inom ramen för folkhälsa och sjukvård, studiedistrikt, politiska
ungdomsorganisationer, övriga ungdomsorganisationer, pensionärsorganisationer
som kulturbidrag är verktyg för en positiv regional utveckling för hela regionen.
Som verktyg för den regionala utvecklingsprocessen är bidragsgivning ett aktivt
och bra instrument. Det gäller såväl stora som små belopp och oavsett var i
regionen geografiskt bidragen avser. Dock är det mycket väsentligt att det finns
policy, riktlinjer samt uppföljningsrutiner för att studera effekterna av bidragen.
Ur ett politiskt nämndsperspektiv
För nämndens verksamhet och beslutsfattande är det angeläget att beslutsunderlag
är grundade på ajourhållen och samlad policy och klara riktlinjer. Det ger
dessutom underlag för en bra internkontroll och uppföljning.
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Uppföljningsarbetet är likaså en väsentlig och nödvändig del i
budgetefterlevnaden. Vidare är den organisationsförändring som förestår inom
kort mellan Regional utveckling och Utbildning och kultur en anledning till att
göra en total översyn inom ämnesområdet bidragsgivning.
Ur ett handläggarperspektiv
För enskilda handläggare inom Regional utveckling, Utbildning och kultur samt
Folkhälsa och sjukvård är det en nödvändighet, för ett rättssäkert handläggande,
att det finns policy och så tydliga riktlinjer som möjligt. Det skapar därmed
förutsättningar för transparent arbetssätt samt minskar sårbarhet vid
personalskiften.
I samband med tydligare riktlinjer kommer möjligheter till en digitaliserad
process studeras, som skulle underlätta såväl administrationen som öka
effektiviteten.
Ur ett ansökarperspektiv
För enskilda bidragssökanden är det mycket väsentligt med ajourhållen policy och
så tydliga riktlinjer som möjligt. Det är väsentligt, inte minst som information
men även för att ansökningsförfarandet ska vara så enkelt som möjligt, såväl för
den sökande som för Regional utveckling och andra handläggande enheter samt
för beslutsfattare. Att processen dessutom är transparent och förutsägbar är
viktigt. Rättssäkerhet är likaså en väsentlig del i tydlig policy och klara riktlinjer.
Ur ett ansökarperspektiv är en mer riktad information önskvärd, som delvis kan
uppnås med en digitaliserad process med automatiska utskick m.m.

Planerade åtgärder
Svaret grundas på regionrevisionens rapport, nuvarande Policy och riktlinjer för
bidragsgivning inom områdena folkhälsa, utbildning och kultur (2016-09-27)
samt intervjuer med personal inom ekonomi, regional utveckling, utbildning och
kultur samt folkhälsa och sjukvård.
De framförda synpunkterna på aktuell policy samt riktlinjer för handläggning med
mera är relevanta. Det är angeläget att det finns en tydlig policy för samtliga
bidragsslag samt att riktlinjer för handläggning och uppföljning är så entydiga och
konkreta som möjligt. Den interna kontrollen ska likaså bli föremål för en analys
och förslag till rutiner.
Det kommer också att vara angeläget att som följd av planerad omorganisation
mellan Regional utveckling och Utbildning och kultur göra en översyn av
handläggningsprocessen ur administrativ/organisatorisk synvinkel.
Den sammanfattande bedömningen är att det är angeläget att göra en översyn av
policy och riktlinjer och internkontroll inom området bidragsgivning i samverkan
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mellan regional utveckling, folkhälsa och sjukvård samt ekonomi. Likaså kan
viss jämförelse göras med regelverk från andra närliggande regioner.

Beslutsunderlag
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Sammanfattning och revisionell
bedömning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Jönköpings län granskat
processen för bidragsutbetalning inom nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet. Granskningen ska besvara följande revisionsfråga:
Är nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitets interna kontroll tillräcklig
vad gäller processen för bidragsutbetalning? Granskningen har genomförts genom
intervjuer, dokumentstudier och djupgranskning av ett urval av bidragsärenden.
Sammanfattningsvis bedömer vi att nämndens interna kontroll inte fullt ut är tillräcklig.
Vi grundar vår bedömning på att riktlinjerna för vissa bidragskategorier inte tydligt anger
hur bidrag ska fördelas och att det saknas tydliga handläggningsrutiner för hur
granskning/kontroll av krav och kriterier som finns i riktlinjerna ska göras och
dokumenteras. Vidare bedömer vi att nämndens uppföljning av föreningar/organisationer
som får bidrag inte fullt ut är tillräcklig och att nämndens system och rutiner för intern
kontroll inte tillräckligt minimerar risken för godtycklighet i handläggningsprocessen, då
det för vissa bidragsformer saknas transparens för på vilka grunder bidrag fördelas och
bidragsbelopp räknas fram. Vi bedömer att det finns en tydlig organisation och
ansvarsfördelning för nämndens process för bidragsgivning samt att det finns aktuella
mål- och styrdokument som ligger till grund bidragsgivningen.
Nedan redovisas bedömningar för respektive kontrollmål.

Bedömningar mot kontrollmål
Kontrollmål

Kommentar

Det finns en tydlig
organisation och
ansvarsfördelning för
nämndens process för
bidragsgivning

Uppfyllt

Det finns aktuella mål- och
styrdokument som ligger till

Uppfyllt
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Ansvarsfördelningen och beslutsfattandet för
bidragsgivningen regleras tydligt i nämndens
reglemente och delegationsordning. Vi
konstaterar att det finns en viss sårbarhet i
handläggarorganisationerna. Enligt vår
bedömning kan en samlad handläggning av
nämndens samtliga bidragskategorier bidra till
en minskad sårbarhet och ge bättre
förutsättningar för verksamhetsutveckling och
en likvärdig handläggning.

Det finns en tydlig koppling mellan
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grund för bidragsgivningen

kulturplanen och nämndens bidragsgivning
och i policyn och riktlinjerna för
bidragsgivningen finns formulerade mål som
syftar till att förverkliga regionens
övergripande vision.

Det finns ändamålsenliga
och väl förankrade riktlinjer
för fördelning av bidrag

Delvis uppfyllt
Det finns riktlinjer till stöd för
bidragsgivningen som är väl förankrade inom
handläggarorganisationerna inom såväl
utbildning och kultur som inom regional
utveckling. Vi bedömer att riktlinjerna för
vissa bidragskategorier inte tydligt anger hur
bidrag ska fördelas, medan det för andra
bidragskategorier finns så pass detaljerade
anvisningar hur bidrag ska fördelas att
riktlinjerna snarare kan betraktas som
dokumenterade handläggningsrutiner.
Enligt vår bedömning bör nämnden överväga
att initiera en översyn av gällande policy och
riktlinjer i syfte att skapa en separat policy som
fastställs av regionfullmäktige och ett
styrdokument med detaljerade riktlinjer för
handläggningen som fastställs av nämnden.
Riktlinjerna bör för samtliga bidragskategorier
ge en anvisning om hur stort bidragsbelopp en
förening/organisation kan få och hur
fördelningen mellan olika
föreningar/organisationer ska gå till.

Det finns ändamålsenliga
och dokumenterade rutiner
för handläggning och
utbetalning av bidrag
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Delvis uppfyllt
Handläggningsprocessen har dokumenterats i
flödesscheman för flertalet bidragskategorier,
men dokumentation för processen avseende
studiedistrikt och verksamhetsbidrag (kultur)
saknas. Vidare bedömer vi att det saknas
tydliga handläggningsrutiner för hur
granskning/kontroll av krav och kriterier som
finns i riktlinjerna ska göras och
dokumenteras. I dagsläget saknas spårbarhet i
bidragsärendena att granskning har gjorts. Vi
bedömer att handläggningsrutinerna även bör
ge vägledning om hur bedömningar av
kvalitativa mått som görs vid fördelning av
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vissa bidragsformer ska dokumenteras.
Det finns en tillräcklig
uppföljning av
föreningar/organisationer
som får bidrag

Delvis uppfyllt

Nämnden har beslutat om
system och rutiner för intern
kontroll avseende
bidragsgivningen

Delvis uppfyllt

Uppföljning görs till viss del men den följer
inte fullt ut riktlinjerna avseende
verksamhetskontroll och årlig
sammanställning. Vidare bedömer vi att
nämndens uppföljning bör dokumenteras för
att ge ökad spårbarhet och därmed en stärkt
intern kontroll. Vi ser positivt på rutinen med
årliga träffar som nyligen införts med
föreningar som beviljats verksamhetsbidrag
inom kulturområdet.

Delvis finns beslutade system och rutiner för
intern kontroll genom de uppföljningar och
kontroller som regleras i riktlinjerna för
bidragsgivning. Vi bedömer dock att
nämndens system och rutiner för intern
kontroll inte fullt ut minimerar risken för
godtycklighet i handläggningsprocessen, då
det för vissa bidragsformer saknas transparens
för på vilka grunder bidrag fördelas och hur
bidragsbelopp räknas fram.

Rekommendationer
Vi rekommenderar nämnden att initiera en översyn av gällande policy och riktlinjer för
bidrag i syfte att skapa en separat policy som fastställs av regionfullmäktige och ett
styrdokument med detaljerade riktlinjer för handläggningen som fastställs av nämnden.
Riktlinjerna bör för samtliga bidragskategorier ge en anvisning om hur stort
bidragsbelopp en förening/organisation kan få och hur fördelningen mellan olika
föreningar/organisationer ska gå till.
Vidare rekommenderar vi nämnden att initiera en organisationsöversyn i syfte att samla
handläggningen av nämndens samtliga bidragskategorier för att på så sätt minska
sårbarheten och ge bättre förutsättningar för verksamhetsutveckling och en likvärdig
handläggning.
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1.

Inledning

1.1.

Bakgrund

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet ansvarar för att främja hållbar
ekonomisk tillväxt, näringslivsutveckling, kompetensförsörjning, kulturverksamhet och
ökad sysselsättning i Region Jönköpings län. Inom verksamhetsområdena har nämnden
bl.a. till uppgift att besluta om och betala ut bidrag avseende följande:






Studiedistrikt
Politiska ungdomsorganisationer
Övriga ungdomsorganisationer
Pensionärsorganisationer
Kulturbidrag

Ur ett styrningsperspektiv såväl som ett medborgarperspektiv är det av stor vikt att
bidragsgivningen styrs av tydliga och ändamålsenliga policyer och riktlinjer. Av dessa bör
det framgå hur beslut om bidrag ska fattas samt villkor för uppföljning och kontroll av att
lämnade bidrag används i enlighet med beviljad ansökan.
År 2012 genomförde revisorerna i Jönköpings läns landsting en granskning av
hanteringen av föreningsbidrag. Granskningen visade att det fanns brister i den interna
kontrollen vad gällde fördelningen av bidrag till organisationer då det saknades tillräckligt
tydliga regler och kriterier, vilket bidrog till risk för godtycklighet. Vidare bedömdes att
uppföljningen av bidragsgivningen till organisationer och föreningar behövde utvecklas.
Mot bakgrund av ovanstående har de förtroendevalda revisorerna, utifrån en bedömning
av risk och väsentlighet, funnit det angeläget att genomföra en uppföljande granskning av
processen för bidragsutbetalning inom nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet.

1.2.

Syfte och Revisionsfråga

Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga:
Är nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitets interna kontroll tillräcklig
vad gäller processen för bidragsutbetalning?

1.3.

Revisionskriterier

Svaret på revisionsfrågan har bedömts utifrån följande revisionskriterier:




Reglemente för nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet,
Delegationsordning för nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Region Jönköpings läns policy och riktlinjer för bidragsgivning inom områdena
folkhälsa, utbildning och kultur, fastställda av regionfullmäktige 2016-09-27
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1.4.

Kontrollmål

För att besvara granskningens övergripande revisionsfråga har följande kontrollmål varit
styrande för granskningen:


Det finns en tydlig organisation och ansvarsfördelning för nämndens process för
bidragsgivning



Det finns aktuella mål- och styrdokument som ligger till grund för
bidragsgivningen



Det finns ändamålsenliga och väl förankrade riktlinjer för fördelning av bidrag



Det finns ändamålsenliga och dokumenterade rutiner för handläggning och
utbetalning av bidrag



Det finns en tillräcklig uppföljning av föreningar/organisationer som får bidrag



Nämnden har beslutat om system och rutiner för intern kontroll avseende
bidragsgivningen

1.5.

Avgränsning

Granskningen avser nämndens handläggning och utbetalning av bidrag till studiedistrikt,
politiska ungdomsorganisationer, övriga ungdomsorganisationer,
pensionärsorganisationer och kulturbidrag för år 2017.

1.6.

Metod

Granskningen har utförts genom dokumentstudier, intervjuer och djupgranskning av ett
urval av bidragsärenden. Intervjuer har genomförts med följande funktioner/personer:









Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitets presidium
Direktören för utbildning och kultur
Kulturchef
Ekonomichefen inom verksamheten för utbildning och kultur
Kulturutvecklare
Direktören för regional utveckling
Ekonom vid avdelningen för verksamhetsstöd och service
Controller vid regionledningskontoret

Sammanlagt har tio personer intervjuats.
Dokumentstudierna har omfattat granskning av nämndens reglemente, delegationsordning, riktlinjer och rutiner för bidragsgivningen, kulturplan, regional utvecklingsstrategi, nämndsprotokoll samt dokumentation i bidragsärenden.
Vidare har ett urval av bidragsansökningar och beslut per bidragskategori djupgranskats
för att verifiera att handläggningen av bidrag har skett utifrån gällande policy och
riktlinjer för bidragsgivning. Resultatet av granskningen återfinns i avsnitt 2.4.1.5.
Rapporten har faktaavstämts av direktören för utbildning och kultur, ekonomichefen och
kulturutvecklaren inom verksamheten för utbildning och kultur samt regionala
utvecklingsdirektören, ekonomen vid avdelningen för verksamhetsstöd och controllern
vid regionledningskontoret.

Juni 2018
Region Jönköpings län
PwC

6 av 17

Bidragsprocess

2.

Iakttagelser och bedömningar

2.1.

Det finns en tydlig organisation och
ansvarsfördelning för nämndens process för
bidragsgivning

2.1.1.

Iakttagelser

Av reglementet för nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA)
framgår att nämnden ansvarar för att främja hållbar ekonomisk tillväxt,
näringslivsutveckling, kompetensförsörjning, kulturverksamhet och ökad sysselsättning i
Region Jönköpings län. Vidare framgår att nämnden fördelar och följer upp statsbidrag
och regionala bidrag till de regionala kulturinstitutionerna i regionen samt bidrag och
stipendier till regionala ideella organisationer och föreningar. Nämnden ansvarar för
regionens kulturverksamhet och ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med av
regionfullmäktige fastställd kulturplan. Inom verksamhetsområdena har nämnden till
uppgift att besluta om och betala ut bidrag avseende följande bidragskategorier:


Studiedistrikt



Politiska ungdomsorganisationer



Övriga ungdomsorganisationer



Pensionärsorganisationer



Kulturbidrag

Enligt nämndens delegationsordning har regiondirektören rätt att besluta om bidrag till
studiedistrikt och kulturbidrag i form av arrangörsbidrag. Beslutsfattandet har
vidaredelegerats till direktören för utbildning och kultur. I övriga bidragskategorier
beslutar nämnden. Nedan redovisas budgeten för de olika bidragskategorierna för år
2017.
Bidragskategori
Studiedistrikt
Politiska ungdomsorganisationer
Övriga ungdomsorganisationer
Pensionärsorganisationer
Kulturbidrag varav
- Verksamhetsbidrag
- Utvecklingsbidrag
- Arrangörsbidrag

Budget 2017 (mnkr)
26,0
0,7
6,4
1,2
6,3
0,8
0,7

Bidragen till studiedistrikt och kulturbidragen handläggs inom verksamheten för
utbildning och kultur, medan övriga handläggs inom avdelningen för verksamhetsstöd
och service. Tidigare handlades samtliga bidragskategorier inom verksamheten för
utbildning och kultur, men i samband med regionbildningen flyttades den ekonomtjänst
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som ansvarade för handläggningen av bidragen till politiska ungdomsorganisationer,
övriga ungdomsorganisationer och pensionärsorganisationer till avdelningen för
verksamhetsstöd och service.
Bidragshandläggningen är koncentrerad till få personer. Inom utbildning och kultur
handlägger ekonomichefen bidrag till studiedistrikt och samtliga kulturbidrag handläggs
av en kulturutvecklare. Bidragen till politiska ungdomsorganisationer, övriga
ungdomsorganisationer och pensionärsorganisationer handläggs av en ekonom vid
verksamhetsstöd och service. Verksamheten för regional utveckling köper
ekonomtjänsten från verksamhetsstöd och service. Det finns inte någon ytterligare person
inom regional utveckling som kan handläggningen, men ekonomichefen inom utbildning
och kultur har tidigare haft ansvarat för den och skulle kunna täcka upp.

2.1.2.

Bedömning

Vi bedömer att det finns en tydlig organisation och ansvarsfördelning för nämndens
process för bidragsgivning. Vi grundar vår bedömning på ansvarsfördelningen och
beslutsfattandet för bidragsgivningen regleras tydligt i nämndens reglemente och
delegationsordning. Vi bedömer vidare att det finns en viss sårbarhet i
handläggarorganisationerna, en samlad handläggning av nämndens samtliga
bidragskategorier bidrar till en minskad sårbarhet och ger bättre förutsättningar för
verksamhetsutveckling och likvärdig handläggning.

2.2.

Det finns aktuella mål- och styrdokument som
ligger till grund för bidragsgivningen

2.2.1.

Iakttagelser

Regionens kulturplan ska enligt nämndens reglemente vara styrande för
kulturverksamheten som bedrivs inom nämndens verksamhetsområde. Inom utbildning
och kultur upplever de intervjuade att det finns en tydlig koppling mellan kulturplanens
inriktning och målsättningar och bidragsgivningen. För nämndens övriga
bidragsformerna upplevs det inte finnas samma tydliga koppling till exempelvis den
regionala utvecklingsstrategin.
Av gällande riktlinjer för bidragsgivningen ”Policy och riktlinjer för bidragsgivning inom
områdena folkhälsa, utbildning och kultur” framgår att mål med bidragsgivningen inom
områdena folkhälsa, utbildning och kultur är att stödja och stimulera ideell verksamhet.
Vidare framgår att inom folkhälsa, bildning som kultur finns en gedigen ideell verksamhet
inom det civila samhället som bidrar till att förverkliga regionens vision om ”Ett bra liv i
en attraktiv region”. Ett aktivt folkhälsoarbete är en central fråga och regionens vision
”För ett bra liv i en attraktiv region” knyter ihop regionens ambitioner inom områden som
folkhälsa, hälso- och sjukvård, tandvård samt regional utveckling (utbildning och kultur).
Genom bidrag till ideella organisationer, föreningar och, inom kulturområdet, även till
enskilda personer skapas förutsättningar för verksamheter som ger fler länsinvånare
möjlighet att uppleva god hälsa.

2.2.2.

Bedömning

Vi bedömer att det finns aktuella mål- och styrdokument som ligger till grund för
bidragsgivningen. Vi grundar vår bedömning på att det finns en tydlig koppling mellan
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kulturplanen och nämndens bidragsgivning samt att det i policyn och riktlinjerna för
bidragsgivningen finns formulerade mål som syftar till att förverkliga regionens
övergripande vision.

2.3.

Det finns ändamålsenliga och väl förankrade
riktlinjer för fördelning av bidrag

2.3.1.

Iakttagelser

Regionfullmäktige har 2016-09-27 fastställt ”Policy och riktlinjer för bidragsgivning inom
områdena folkhälsa, utbildning och kultur”. Styrdokumentet avser bidrag avseende
kategorierna folkhälsa, studiedistrikt, politiska ungdomsorganisationer, övriga
ungdomsorganisationer, pensionärsorganisationer och kulturbidrag. Riktlinjerna har
arbetats fram av ekonomiavdelningen i dialog med handläggarna inom utbildning och
kultur och regional utveckling.
Dokumentet består av en policydel, av vilken målen med bidragsgivningen framgår samt
vilka övergripande kriterier som är speciellt viktiga att beakta vid bidragsgivning. Därefter
följer riktlinjer för bidragsgivningen. Dessa anger vilka bidragsformer (olika bidragstyper
inom en bidragskategori, såsom organisationsbidrag, verksamhetsbidrag och
projektbidrag) som förekommer. Därefter finns ett avsnitt om ”Allmänna förutsättningar
för bidrag”. Avsnittet anger vilka organisationskrav som ska gälla för samtliga
bidragskategorier samt beskriver de administrativa rutinerna för ansökan och beslut om
bidrag. De allmänna förutsättningarna anger hur uppföljning och kontroll ska bedrivas av
föreningar och organisationer som får bidrag. Styrdokumentet innehåller avslutningsvis
riktlinjer för respektive bidragskategori som anger bidragets syfte, vilka särskilda villkor
som gäller, hur bidraget är konstruerat och hur det fördelas. För kulturbidragen ges
information om ansökan och redovisning.
Det kan noteras att detaljeringsgraden i riktlinjerna vad gäller bidragskonstruktion och
fördelning varierar mellan de olika bidragskategorierna. För bidrag till studiedistrikt och
pensionärsorganisationer är detaljeringsgraden hög för hur bidrag fördelas och utrymmet
för handläggarens bedömning begränsat. Bidrag till politiska ungdomsorganisationer
samt kulturbidragens verksamhets- och utvecklingsbidrag fördelas utifrån en högre grad
av bedömning och det är inte lika tydligt hur bidragsbelopp fördelas mellan olika
föreningar/organisationer. Samtliga intervjuade upplever att policyn är ett stöd vid
handläggningen av bidrag. Synpunkter framförs på att det vore önskvärt med en
övergripande policy tillsammans med en detaljerad handbok för handläggningsrutinerna.
Gällande ordning gör det omständligt att ändra detaljer i handläggningsrutinerna, då en
ändring kräver ett beslut av regionfullmäktige.
Som ovan nämnts är bidragsformerna enligt riktlinjerna organisations-, verksamhets- och
projektbidrag. Det kan noteras att dessa inte stämmer med de bidragsformer som finns
för kulturbidrag, där det i de bidragsspecifika riktlinjerna anges att dessa är verksamhets-,
arrangörs- och utvecklingsbidrag.
På webbplatsen utveckling.rjl.se finns information om policyn och riktlinjerna, där finns
också all annan information om regionens bidragsgivning samlad för att underlätta för de
organisationer och föreningar som söker bidrag.
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2.3.2.

Bedömning

Vi bedömer att det delvis finns ändamålsenliga och väl förankrade riktlinjer för fördelning
av bidrag. Vi grundar vår bedömning på att det finns riktlinjer till stöd för
bidragsgivningen som är väl förankrade inom handläggarorganisationerna inom såväl
utbildning och kultur som inom regional utveckling. Vi bedömer att riktlinjerna för vissa
bidragskategorier inte tydligt anger hur bidrag ska fördelas, medan det för andra
bidragskategorier finns detaljerade anvisningar hur bidrag ska fördelas att riktlinjerna
snarare kan betraktas som dokumenterade handläggningsrutiner.
Enligt vår bedömning bör nämnden överväga att initiera en översyn av gällande policy och
riktlinjer i syfte att skapa en separat policy som fastställs av regionfullmäktige och ett
styrdokument med detaljerade riktlinjer för handläggningen som fastställs av nämnden.
Riktlinjerna bör för samtliga bidragskategorier ge en anvisning om hur stort
bidragsbelopp en förening/organisation kan få och hur fördelningen mellan olika
föreningar/organisationer ska gå till.

2.4.

Det finns ändamålsenliga och dokumenterade
rutiner för handläggning och utbetalning av
bidrag

2.4.1.
2.4.1.1.

Iakttagelser
Handläggning och utbetalning av kulturbidrag och bidrag till
studiedistrikt

Bidragshanteringen inom utbildning och kultur avseende kulturbidragsformerna
arrangörs- och utvecklingsbidrag finns dokumenterad i ett flödesschema. Ansökningar om
kulturbidrag görs i kulturdatabasen som finns tillgänglig via webbplatsen utveckling.rjl.se.
Bidragen till arrangemang som ska genomföras under årets sex första kalendermånader
går att söka från och med december månad. Bidrag för arrangemang som ska genomföras
under resterande del av året kan sökas i basen från och med juni månad. Handläggning av
arrangörsbidragen sker kontinuerligt under året. När en ansökan kommer in granskar
kulturutvecklaren ansökningshandlingarna utifrån de krav och kriterier som gäller för
arrangörsbidrag i riktlinjerna. Eventuella kompletteringar begärs. Varje ansökan
diarieförs och läggs in i en excelfil. Därefter fattas beslut om att ge bidrag (beslutet fattas
på delegation av direktören för utbildning och kultur). Beslutet diarieförs och meddelas
föreningen/organisationen via e-post. Efter att arrangemanget genomförts ska föreningen
skicka in verifikationer för gagekostnader till regionen. Redovisningen granskas och vid
behov görs kompletteringar. Därefter upprättas underlag för utbetalning.
Kulturutvecklaren prestationsattesterar och ekonomichefen beslutsattesterar. En
sammanställning av vilka föreningar som beviljats arrangörsbidrag redovisas för
nämnden i samband med beslut om övriga kulturbidrag.
Ansökan om utvecklingsbidrag sker senast den 15 mars eller den 15 oktober i
kulturdatabasen. Utvecklingsbidrag kan ges under högst tre år. Ansökningarna diarieförs
och granskas utifrån krav och kriterier i riktlinjerna. Eventuella kompletteringar begärs.
Därefter görs en sammanställning av inkomna ansökningar. Sammanställningen skickas
till en extern referensgrupp med specialister för bedömning av det konstnärliga
innehållet. Utifrån referensgruppens skriftliga bedömning upprättas ett beslutsunderlag
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som överlämnas till nämnden för beslut. Efter nämndens behandling skickas beslutet till
föreningen. Efter att föreningen genomfört projektet gör den en rekvirering till regionen.
Rekvisitionen diarieförs och därefter påbörjas utbetalningsprocessen. Efter projekttidens
utgång eller, för fleråriga projekt, under tiden ska bidragsmottagare återrapportera hur
projektet genomförts och vilka effekter som uppnåtts. Ekonomisk redovisning efter
projekttidens slut ska vara styrkt med revisorsintyg. Redovisningen diarieförs och ettåriga
projekt avslutas. Även för utvecklingsbidragen är det kulturutvecklaren som
prestationsattesterar och ekonomichefen som beslutsattesterar.
För verksamhetsbidrag ska ansökan ges in senast den 1 oktober via kulturdatabasen. Till
ansökan ska årsredovisning för föregående år bifogas samt preliminär verksamhetsplan
för kommande år. Kulturutvecklaren diarieför och granskar inkomna ansökningar utifrån
krav och kriterier. Därefter upprättas ett förslag till beslut om fördelning. Beslut fattas i
nämnden i december månad. Nämndens beslut expedieras till föreningen/organisationen
och därefter sker utbetalning. Kulturutvecklaren prestationsattesterar utbetalningen och
ekonomichefen beslutsattesterar. Handläggningsprocessen för verksamhetsbidrag har
inte dokumenterats.
Ansökningar om bidrag till studiedistrikt görs via en blankett senast den 1 september.
Inkomna ansökningar diarieförs och ekonomichefen kontrollerar att kraven och kriterier
är uppfyllda. Eventuella kompletteringar begärs. Förslag till beslut om fördelning
upprättas av ekonomichefen och direktören för utbildning och kultur fattar beslut med
stöd av delegation. Delegationsbesluten anmäls till nämnden och därefter sker
utbetalning. Bidragen till studiedistrikt prestationsattesteras av kulturutvecklaren men
kulturchefen beslutsattesterar. Handläggningsprocessen för studiebidrag har inte
dokumenterats.

2.4.1.2.

Handläggning och utbetalning av bidrag till politiska
ungdomsorganisationer, övriga ungdomsorganisationer och
pensionärsorganisationer

Bidragshanteringen inom regional utveckling till pensionärsorganisationer, politiska
ungdomsorganisationer och övriga ungdomsorganisationer finns dokumenterad i ett
flödesschema. Sista ansökningsdag är den 1 september. Ansökan görs på webbplatsen
utveckling.rjl.se. Efter den 1 september påbörjas handläggningen. Inledningsvis gör
ekonomen en kontroll av att alla begärda handlingar och begärda uppgifter har kommit
in. Om något saknas begärs en komplettering eller ett förtydligande.
Därefter gör ekonomen en granskning av grundläggande krav och bidragsgrundande
uppgifter. Som bilaga till flödesschemat finns en punktlista med de grundläggande krav
och bidragsgrundande uppgifter som ska säkerställas. Av punktlistan framgår var
uppgiften/dokumentationen ska finnas/hittas. Inom handläggningsprocessen för bidrag
till övriga ungdomsorganisationer genomförs ca 5-6 platsbesök per år enligt ett visst
schema. Om det förekommer föreningar med oklarheter vad gäller ansökningshandlingar
eller andra uppgifter prioriteras dessa för besök. Efter eventuella platsbesök görs
beräkning och fördelning av bidragen. När den är klar upprättas en tjänsteskrivelse och
beslutsunderlag inför nämndens hantering. Beslut fattas på nämndens sammanträde i
december eller januari.
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Efter nämndens beslut expedieras ett bidragsbesked till berörd organisation/förening och
ett underlag för utbetalning upprättas. Utbetalningsunderlaget skickas till regionens
fakturaenhet som läser in underlaget. Bidraget betalas ut i två omgångar. 50 % betalas ut
efter beslutet i januari och 50 % vid halvårsskiftet. Prestations- och beslutsattest görs för
både utbetalningarna redan i januari. Ekonomen prestationsattesterar och regionala
utvecklingsdirektören beslutsattesterar.

2.4.1.3.

Krav på föreningar och organisationer som får bidrag

I policyn och riktlinjerna för bidragsgivning redovisas de organisationskrav som gäller för
samtliga föreningar/organisationer som får bidrag. I riktlinjerna finns också specifika
kriterier och krav för de olika bidragskategorierna. Följande organisationskrav gäller:











Organisationer som får bidrag från regionen ska vara demokratiskt uppbyggda och
ha ideologiska, opinionsbildande, demokratiska och sociala funktioner. (Med
demokratiskt uppbyggda avses att medlemmarna ska ha ett reellt inflytande över
verksamheten.
Organisationerna ska ha verksamhet över större delen av länet
Organisationen ska ha fastställda stadgar
Organisationen ska ha styrelse och revisorer (föreningar som har en omsättning
som uppgår till eller överstiger 20 basbelopp ska ha godkänd eller auktoriserad
revisor)
Ordnad ekonomisk förvaltning och bokföring
Eget plus- eller bankgirokonto
Firmatecknare
Stadigvarande verksamhet

Enligt de intervjuade ställs i praktiken endast ovan organisationskrav på de
organisationer/föreningar som söker verksamhetsbidrag. Det sker inte någon
dokumentation av handläggarnas granskning/kontroll av organisationskraven.
Nedan redovisas de ytterligare kriterier och krav som gäller för respektive
bidragskategori:
Bidragskategori
Studiedistrikt
Politiska ungdomsorganisationer

Övriga ungdomsorganisationer

Pensionärsorganisationer
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Krav/kriterier
Verksamhet ska bedrivas i minst fem av
länets kommuner.
Verksamhetsbidraget bedöms utifrån
verksamhetens omfattning för sistlidna
verksamhetsåret.
Organisationen ska ha minst 300
medlemmar i åldern 6-25 år folkbokförda i
länet. Lokalföreningar i minst fem av länets
kommuner.
Bidragsberättigade medlemmar ska ha ett
reellt inflytande över verksamheten.
Organisationen ska ha minst 1000
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betalande pensionärsmedlemmar bosatta
inom länet. Lokalföreningar i minst fem av
länets kommuner.

Kulturbidrag
- Verksamhetsbidrag
- Utvecklingsbidrag
- Arrangörsbidrag

Om organisationen har medlemmar som
inte är förtids- eller ålderspensionärer ska
de bidragsberättigade medlemmarna vara i
majoritet och ha ett reellt inflytande över
verksamheten.
Verksamhetsbidrag kan utgå till
organisationer verksamma i länet som
bedriver stadigvarande verksamhet inom
huvudsakligen kulturområdet där
verksamheten bedöms vara viktig i
regionens kulturpolitiska infrastruktur.
Verksamheten (organisationen) ska ha
regional betydelse genom att bidra till
länets kulturutveckling och attraktionskraft
och samarbeta och samverka med andra
aktörer.
För utvecklingsbidrag är en förutsättning
för att få regionalt stöd att finansiering
även sker genom egeninsats, alternativt
från annan aktör.
För arrangörsbidragen gäller att
kulturarrangemangen ska vara öppna för
allmänheten och ska helt eller delvis
utföras av professionella utövare.

Även för de bidragsspecifika kriterier och krav som redovisas ovan saknas rutin för att
dokumentera att granskning/kontroll av krav och kriterier har gjorts.

2.4.1.4.

Bedömning och fördelning av bidrag

Policyn och riktlinjerna för bidrag anger mer eller mindre detaljerat för respektive
bidragskategori hur bedömning och fördelning ska göras. För bidragen till studiedistrikt
och pensionärsorganisationer ger riktlinjerna detaljerad vägledning, vilket innebär att
handläggarnas grad av bedömning är mycket begränsad.
För bidragen till politiska ungdomsorganisationer framgår det av riktlinjerna hur
organisationsbidraget fördelas, medan verksamhetsbidragets storlek ska bedömas utifrån
verksamhetens omfattning för det sistlidna verksamhetsåret. Bedömningen ska enligt
riktlinjerna göras utifrån årsredovisningen. Det finns ingen dokumentation i ärendeakten
av denna bedömning, utan handläggaren för egna minnesanteckningar över detta.
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Vad gäller bidrag till övriga ungdomsorganisationer framgår det av riktlinjerna hur
organisationsbidraget ska fördelas, medan verksamhetsbidragets storlek fördelas utifrån
en bedömning av varje organisations verksamhetsplan för bidragsåret. Bedömningen av
verksamhetsplanerna finns inte dokumenterad i ärendena eller i tjänsteskrivelsen som går
till nämnden för beslut.
Utvecklingsbidrag bedöms utifrån projektets regionala potential (hur projektet bidrar till
kulturell infrastruktur, utvecklar kulturell samverkan över kommungränser och sprids
utanför den egna orten) och möjlighet till breddat deltagande i kulturliv genom att
engagera, nå och involvera nya målgrupper, exempelvis barn och unga och nya
svenskar/integration. En extern referensgrupp gör den konstnärliga bedömningen. Den
externa referensgruppen dokumenterar bedömningen och skickar över till regionen, men
någon diarieföring av bedömningen sker inte i de aktuella ärendena. Det framgår inte av
policyn och riktlinjerna för bidragsgivning att en extern referensgrupp gör den
konstnärliga bedömningen.
Vad gäller verksamhetsbidragen anger riktlinjerna endast att verksamhetsbidragets
storlek beror på verksamhetens omfattning som beskrivs i verksamhetsplanen och hur väl
den stödjer kulturplanens mål och inriktning samt att verksamheten ska vara
betydelsefull för länets kulturutveckling. Dokumentation för hur bidragens storlek har
räknats fram och vilken bedömning som har gjorts av ovan angivna kriterier finns inte i
ärendena. Det framgår inte av tjänsteskrivelsen som går till nämnden på vilka grunder
utvecklingsbidrag och verksamhetsbidrag beviljats eller ej samt bedömningar om storlek
på bidragsbelopp.
Riktlinjerna för arrangörsbidrag anger att stöd ges i form av ett bidrag på maximalt 50 %
av bidragsgrundad gagekostnad för en grupp eller enskild person. Gagekostnaden räknas
samman för arrangemang som pågår under flera efterföljande dagar eller i en serie.
Arrangörsstöd reduceras om arrangemanget ger överskott som är större än beslutat
bidrag med belopp som motsvarar den del av överskottet som överstiger beslutat bidrag.
En arrangör kan under ett år maximal beviljas 45 000 kronor i arrangörsbidrag. Eftersom
bidragen söks löpande kan budgeten ta slut och att ansökningar därför inte beviljas. Av
det underlag som redovisas i delegationsbeslutet som anmäls till nämnden finns
information om vilka föreningar som beviljats och ej beviljats bidrag. Dokumentationen
saknar information om på vilka grunder en förening fått avslag.
En förening som får avslag får beslutet kommunicerat via e-post. Beslutet innehåller inte
någon motivering till avslagsbeslutet, men enligt de intervjuade får de
föreningar/organisationer som hör av sig och frågar muntlig information. Enligt de
intervjuade kan avslag avseende kulturbidrag bero på för svag anknytning till
kulturplanen.

2.4.1.5.

Resultat av djupgranskning av bidragsärenden

Nedan redovisas resultat av vår djupgranskning av bidragsärenden som genomförts i syfte
att följa upp efterlevnaden av policyn och riktlinjerna vid handläggning av bidrag.
Granskningen har omfattat två arrangörsbidrag (kultur), bidrag till ett studiedistrikt, två
verksamhetsbidrag (kultur), två utvecklingsbidrag (kultur), bidrag till en politisk
ungdomsorganisation, bidrag till två övriga ungdomsorganisationer och bidrag till en
pensionärsorganisation.
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Granskat bidrag

Kommentar/bedömning

Arrangörsbidrag (x)

Utan anmärkning

Arrangörsbidrag (y)

Ekonomisk verifikation uppgår enbart till 30
tkr men specificerad gagekostnad enligt
redovisning uppgår till 44,3 tkr. Bidrag få
uppgå till max 50% av gagekostnad, vilket
stämmer i detta fall. Alla gagekostnader borde
redovisas för att verifiera att överskottet inte
överskrider beslutat bidrag.

Bidrag till studiedistrikt

Resultaträkning och balansräkning saknas.

Verksamhetsbidrag (x)

Utvecklingsbidrag (x)

Det framgår av utveckling.rjl.se att bidrag till
organisationen för verksamhetsåret 2017
(beslut antaget i nämnd dec 2016) uppgick till
550 tkr. Av de ansökningshandlingar som har
granskats går ej att utläsa beviljat
bidragsbelopp eller hur beloppet är uträknat.
Av beslutsunderlaget till nämnden framgår att
organisationen ”får ett utökat
verksamhetsbidrag i koppling till
verksamhetsförändring och utökning”.
Ansökan har fått avslag. Av beslutsunderlaget
till nämnden står endast att ”föreningen inte
bedöms uppfylla kriterier för
verksamhetsbidrag enligt bidragspolicyn”.
Utan anmärkning

Utvecklingsbidrag (y)

Utan anmärkning

Bidrag till politisk ungdomsorganisation

Utan anmärkning

Bidrag till övrig ungdomsorganisation
(x)

Svårt att tyda uträkningen för
verksamhetsbidraget.

Bidrag till övrig ungdomsorganisation
(y)

Svårt att tyda uträkningen för
verksamhetsbidraget.

Bidrag till pensionärsorg

Stadgar ej bifogade. (Enligt uppgift från
handläggare har kontroll skett av stadgar som
bifogats föregående år.) Det har ej skett någon
kontroll om föreningen har en godkänd eller
auktoriserad revisor. Revisorsintyget är ett
internt dokument från organisationen.

Verksamhetsbidrag (y)

2.4.2.

Bedömning

Vi bedömer att det delvis finns ändamålsenliga och dokumenterade rutiner för
handläggning och utbetalning av bidrag. Vi grundar vår bedömning på att
handläggningsprocessen har dokumenterats i flödesscheman för flertalet
bidragskategorier, men att dokumentation för processen avseende studiedistrikt och
verksamhetsbidrag (kultur) saknas. Vidare bedömer vi att det saknas tydliga
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handläggningsrutiner för hur granskning/kontroll av krav och kriterier som finns i
riktlinjerna ska göras och dokumenteras. I dagsläget saknas spårbarhet i bidragsärendena
att granskning har gjorts. Vi bedömer att handläggningsrutinerna även bör ge vägledning
om hur bedömningar av kvalitativa mått som görs vid fördelning av vissa bidragsformer
ska dokumenteras.

2.5.

Det finns en tillräcklig uppföljning av
föreningar/organisationer som får bidrag

2.5.1.

Iakttagelser

Riktlinjernas ”Allmänna förutsättningar” reglerar vilken uppföljning och kontroll som
regionen ska göra av de föreningar och organisationer som får bidrag. För
verksamhetsbidrag och projekt/utvecklingsbidrag ska en återrapportering från
bidragsmottagare och/eller verksamhetskontroll initierad av bidragsgivaren göras för att
säkerställa att bidrag har använts på riktigt sätt. Ett bidrag som inte används på det sätt
som har överenskommits ska återbetalas. Återbetalningsskyldighet föreligger om beslut
om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om villkor inte uppfylls, om medlen används
felaktigt eller om redovisning uteblir. Redovisningar av utvecklingsbidrag görs i
kulturdatabasen efter att projekten är slutförda. Under våren år 2018 har en ny rutin
införts som innebär att nämndens presidium samt direktören för utbildning och kultur
och kulturchefen årligen ska träffa ett antal kulturorganisationer som har fått
verksamhetsbidrag. Första träffen genomfördes den 23 april 2018 då tre organisationer
gavs möjlighet att presentera sina verksamheter.
Av riktlinjerna framgår vidare att verksamhetskontroll ska ske regelbundet genom
stickprov. Granskning kan ske genom protokollförda besök eller genom granskning av
årliga verksamhetsberättelser. En uppföljning ska sammanställas årligen och anmälas till
nämnden. Enligt de intervjuade sker granskning av föreningarnas och organisationernas
årsredovisningar, men som ovan nämnts dokumenteras inte granskningen. Platsbesök
genomförs endast för bidrag till övriga ungdomsorganisationer. Cirka fem till sex
organisationer besöks årligen, men några formella protokoll/anteckningar från besöken
upprättas inte. Synpunkter framförs från de intervjuade att det även för kulturbidragen
hade det varit önskvärt att göra stickprovsvisa uppföljningar på plats, men att det inte
finns tillräckliga resurser för det.
Någon årlig sammanställning enligt riktlinjerna har hittills inte upprättats och enligt de
intervjuade har nämnden inte heller efterfrågat det. I intervjuerna framkommer att
förvaltningen föredrar uppföljning till nämnden genom löpande dialog och presentation
framför dokumentation.

2.5.2.

Bedömning

Vi bedömer att det delvis finns en tillräcklig uppföljning av föreningar/organisationer som
får bidrag. Vi grundar vår bedömning på att uppföljning till viss del görs men att den inte
fullt ut följer riktlinjerna avseende verksamhetskontroll och årlig sammanställning.
Vidare bedömer vi att nämndens uppföljning bör dokumenteras för att ge ökad spårbarhet
och därmed en stärkt intern kontroll. Vi ser positivt på rutinen som nyligen införts med
årliga träffar med föreningar som beviljats verksamhetsbidrag inom kulturområdet.
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Bidragsprocess

2.6.

Nämnden har beslutat om system och rutiner
för intern kontroll avseende bidragsgivningen

2.6.1.

Iakttagelser

Nämnden har inte beslutat om några specifika system och rutiner för intern kontroll
utöver de kontroller och uppföljningar som ska göras av bidragsmottagare enligt policyn
och riktlinjerna för bidrag. Regionledningskontoret upprättar en regionövergripande
internkontrollplan och respektive nämnd/styrelse ges möjlighet att besluta om
nämndspecifika kontrollmoment. Nämnden har under de senaste tre åren inte genomfört
någon uppföljning av bidragshanteringen inom ramen för den interna kontrollen.
Bidragsgivningen finns uppsatt som ett kontrollmoment i 2018 års plan. Enligt uppgift
från de intervjuade avgör resultatet av föreliggande granskning huruvida kontrollen
genomförs.

2.6.2.

Bedömning

Vi bedömer att nämnden delvis har beslutat om system och rutiner för intern kontroll
avseende bidragsgivningen. Vi grundar vår bedömning på att det till viss del finns
beslutade system och rutiner för intern kontroll genom de uppföljningar och kontroller
som regleras i riktlinjerna för bidragsgivning. Vi bedömer att nämndens system och
rutiner för intern kontroll inte fullt ut minimerar risken för godtycklighet i
handläggningsprocessen, då det för vissa bidragsformer saknas transparens för på vilka
grunder bidrag fördelas och hur bidragsbelopp räknas fram.

2018-06-01

Jean Odgaard

Lisa Åberg

Uppdragsledare
Certifierad kommunal revisor

Projektledare
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Sammanställning av anmälda delegationsbeslut till regionstyrelsen 2018-12-18
Ärendetyp
RS 4.2.2

Ärenderubrik
Förordnande av t sjukvårdsdirektör inom
verksamhetsområde Kirurgisk vård

Diarienummer
RJL 2018/274

Beslutsdatum
2018-12-04

Beslutsdelegat
Agneta Jansmyr

2018-12-12
Regionledningskontoret
Regionstyrelsen

Anmälan av vidaredelegationsbeslut
Delegationsbeslut som är fattade på vidaredelegation under
2018-11-20—12-12 anmäls här, enligt bilaga till regionstyrelsen.
REGIONLEDNINGSKONTORET
Agneta Jansmyr

RJL 2018/31

RJL 2018/31

Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till regionstyrelsen 2018-12-18
(november)

Ärendetyp
RS 4.2.2

RS 4.3.3
RS 4.4.1

Ärenderubrik
Förordnande av tf verksamhetschef Akutkliniken
Höglandssjukhuset Eksjö
Förordnande av tf verksamhetschef
akutmottagningen Värnamo sjukhus
Mottagande av gåva – Länsförsäkringar
Anmälningsärenden inom området inköp

RS 4.5.3

Anmälningsärenden Regionfastigheter

RS 4.2.2

Diarienummer
RJL 2018/25

Beslutsdatum
2018-11-29

Beslutsdelegat
Agneta Ståhl

RJL 2018/25

2018-11-29

Agneta Ståhl

RJL 2018/2111
RJL 2018/2885
RJL 2018/2877
Se bilagor
RJL 2018/2915
RJL 2018/2914

2018-11-20
2018-11-29

Jane Ydman
Arne Andersen

2018-11-29

Arne Andersen

RJL 2018/34

Sammanställning av anmälda informationshandlingar till regionstyrelsen 2018-11-28
Ärendetyp

Ärenderubrik

Protokoll

Bostadsbyggen i Jönköping AB - 2018-11-12
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 2018-11-19 samt verksamhetsplan 2019
Finnvedens Samordningsförbund 2018-11-21 samt verksamhetsplan 2019
AB Transitio verksamhetsplan 2019

Inkomna handlingar
Inkomna ärenden
Ärendelista 2018-11-20—12-12
Utgående skrivelser
Övrigt
Regeringsbeslut

Cirkulär från SKL

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Riksarkivet – I:11
Uppdrag respektive erbjudande att redovisa prioriteringar avseende det framtida regionala
tillväxtarbetet, inklusive sammanhållningspolitiken – IV 4
Ändring av sammansättning av Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 –
IV 3
Budgetpropositionen för 2019 och höständringsbudgeten för år 2018 – 18:47
Budgetförutsättningar för åren 2018-2021 – 18:48
Hyreshöjning fr o m den 1 januari 2019 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI
– 18:49
Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform – 18:50
AFA:s styrelse har beslutat om premier för år 2019 – 18:52
Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2018:4 Smittrisker – 18:59
Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar
mm för år 2019 – 18:60
Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2019 – 18:61
Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för
år 2019 – 18:62

Beslut/Meddelande från SKL
Arbetsmiljöverket
Övrigt

Diskussionsområden för revisorernas möte med regionstyrelsen 2018-12-18
Deltagare från revisionen: Göte Wahlström, Rolf Westmar och Marianne Ericsson samt Nenus Jidah
(revisionschef) och Mia Suntila (administrativ samordnare).

1. Information från revisionen
Berätta kort om revisorernas arbete med revisionsplan och kort om innehåll.
Hantering av revisionsrapporter.
Granskningar 2018:
Granskning av delårsrapport. Översiktlig granskning av delårsrapport.
Granskning av intern kontroll är påbörjad.
Granskning av riktade statsbidrag.
Granskningar 2017:
Yttrande på granskning av rätt använd komptetens:
”Uppföljning av fortsatt arbete med rätt använd kompetens ska göras systematiskt
och fortlöpande med stöd av revisorernas rekommendationer avseende
övergripande och sammanhållande åtgärder, målsättningar, handlingsplan och
uppföljning.”

2. Styrelsens arbete med mål, intern kontroll, uppföljning
Hur arbetar styrelsen med riskanalys och intern kontroll?
På vilket sätt sker uppföljning av verksamheten till styrelsen?

3. Övrigt
Hur arbetar styrelsen med riskanalys och intern kontroll?
Hur är regionen förberedd för sitt mål om framtidens sjukvård?
Hur fortskrider regionens arbete med att minska beroendet av hyrpersonal?
Information om regionens arbete med mål avseende tillgänglighet inom vården.

4. Information från styrelsen
Vad är på gång inom styrelsens ansvarsområde framåt, vad kommer att påverka verksamheten?

