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Landstingsstyrelsen

Årsredovisning 2013 för Regionförbundet –
ansvarsfrihet.
Årsredovisning
Regionförbundet har 2014-05-13 överlämnat årsredovisning och
revisionsberättelse för år 2013.
Årsredovisningen har behandlats av regionstyrelsen 2014-04-24.
Regionförbundet har vid utgången av 2013-12-31 ett eget kapital på 22,5 miljoner
kronor efter att årets överskott 1,6 miljoner kronor tillförts det egna kapitalet. Av
årsredovisningen framgår vidare att av de projektmedel som Landstinget årligen
anvisat återstår vid utgången av 2013 14,1 miljoner kronor att disponera.

Revision - ansvarsfrihet
Enligt förbundsordningen ska medlemmarna var för sig besluta om ansvarsfrihet
för styrelsen.
Revisorerna har 2014-04-25 avgivit revisionsberättelse och tillstyrkt
att Regionförbundets styrelse och beredning samt enskilda ledamöterna i dessa
organ beviljas ansvarsfrihet
att årsredovisningen för 2013 godkänns.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att Regionförbundets styrelse och beredning samt enskilda ledamöterna i dess
organ beviljas ansvarsfrihet för år 2013
att med godkännande lägga Regionförbundets årsredovisning till handlingarna.
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Genomfdrd pA uppdrag av revisorerna
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1.

Sammanfattning

J6nk6pings f6tt i uppdrag att
Ey har av de fortroendevalda revisorerna i Regionforbundet

genomfdra revisionen f6r verksamhetsAret 201 3'

sk6ts pA ett 6ndamAlsenligt
Enligt kommunallagen ska revisorerna pr6va om verksamheten
rakenskaperna ar rattvisande och om
och frin ekonomisk .vnpunr.t iitri;..t;irino" satt, om
den intema kontrollen ar tillracklig.
de mal som beslutats f6r
Revisorerna skall iven bedoma om Arsbokslutet 6r forenligt med
verksamheten.

Vesentliga iaKtagelser och rekommendationer:
god
Arsredovisningen ar i allt vdsentligt upprattad enligt gellande lag och
kommunal redovisningssed.
Arsredovisningen ger en i allt vasentligt rdttvisande bild av Regionfdrbundets
resultat och siattniig samt Primdrkommunala ndmndens resultat f6r verksamhetsarei 2013.
Redovisningsprinciperna ar of6randrade jdmfort med tidigare Ar' Inga vdsentliga iakttagelser, som pAverkar redovisat resultat och stdllning per den
31 december 2013 har noterats.
Regionforbundet J6nk6pings ldn redovisar ett 6verskoti f6r verksamhetsaret 2013. De
tidiiare underskotten har reglerats genom att Regionf6rbundet har tagit balanserade
vinltmedel i ansprak. Enligt lagstiftningen kan det finnas synnerliga skal som gOr att
man inte behover reglera ett underskott. Regionfdrbundet har inte uppfyllt balanskravet och b6r i sin arsredovisning kommentera orsakerna till detta'
Det ar mycket positivt att Regionforbundet formulerat m6l, bade finansiella mal och
effe6mAifor Regional utveckling och Kommunal utveckling. Vi kan aven konstatera
att det finns rutiner for att f6lja upp dessa mal och att redovisning sker i arsredovisningen fdr verksamhetsAret 2013.
F6r att utveckla och starka redovisningen av faststallda m6l b6r det ske en sammanfattande analys av samtliga faststellda mAl for Regional utveckling och Kommunal utveckling och det kan med f6rdel gdras en sammanfattande bed6mning om hur det
uppnAdda resultatet f6r verksamhetsiret ar f6renligt med/har pAverkat god ekonomisk hushillning.
Det rekommenderas att metoder tas fram sA att en 6rlig uppf6ljning kan ske av samtliga faststdllda mAl. I de fall mAlen inte uppnitts bdr kommentarerna kompletteras
med vilka atgarder som Regionforbundet planerar att vidta for att erhalla en onskvard
nivi pi mAluppfyllelse.

riKlinjer som bildar en
Reoionf6rbundet b6r faststalla gemensamma 6vergripande
g"rientarn utgAngspunkt f6r hantering av bisysslor'
av vad som avses med
De 6vergripande riktlinjerna b6r bl.a. innehalla; definitionen
ttvi r"gr"|.ingen av bisysslor' trur anmalan om bisyssla
ui"vrri"luirr"t regelveik
rapportering
"ot
titlAtna o"rioiirrltn" blsysslor, hw uppf6ljning och
.xi
brister i
medarbetaren
om
paf;uder;il kan bti aktueila
"irr"
""iiJv-.r:r.,il'rt.ri",
sina skyldigheter m.m.

tii'"i".p"ipA

och vad som kan
Arbetsgivaren b6r informera om Regionf6rbundets synp6.bisysslor
ily:titotilliten. Denna infirmation kan med f6rdel gesvid introduKion for
iy"nsuffO" ocn dven nAgon ging per Ar, pA olika arbetsplatstraffar'

;;;;;

kan
F6r att erhilla eft enhetligt och liKormigt arbetss6tt kring hantering av bisysslor
av
det med fordel tas fram mallar/blanketter ddr anmalan om bisyssla och, bedomning
uLvitr" kan dokumenteras. Anvdndande av mallar/blanketter ger bra fdrutsattningar
geoch fullstandig dokumentation samt ger bra f6rutsattningar f6r att
ioiLn
"nn"tris
uppf6ljningar.
nomf6ra

2.

Inledning

2.1.

Bakgrund

fitt i uppdrag att geVi har av de fortroendevalda revisorerna i Regionfdrbundet Jdnkdpings
nomfdra revisionen f6r verksamhetsAret 2013.
p6 ett dndamAlsenligt
Enligt kommunallagen ska revisorerna prdva om v€rksamheten skOts
ar rattvisande och om
ocnjrnn ekonomisl synpunK tillfredsstallande saft, om rekenskaperna
den interna kontrollen er tillracklig.
beslutats f6r
Revisorerna skall aven beddma om irsbokslutet ar forenligt med de mal som
verksamheten.

2.2.

Syfte och avgrinsning

Syftet med granskningen er att den ska vara ett underlag till revisorernas stillningstagande
revisionsberattelsen.

i

Granskningen har omfattat verksamheten i Regionforbundet J6nk0pings ldn inklusive
Primarkommunala ndmnden.

var granskning har skett i enlighet med god revisionssed och tacker endast omraden och
aspJKer vesentliga fcir revisionen och ar inte av s6dan omfattning aft den tack€r.in.alla
svagheter i rutinei och intem kontroll. Vi har dock dven beaktat omriden som isig inte alltid
dr v-dsentliga enligt den gengse revisionsdefinitionen, men som p6 grund av Regionf6rbun-

dets roll so-m ett oftenttiglatt-tigt organ blir vdsentliga och pA
fdrtroende fdr Regionf6rbundets politiker och tjanstemen.

si

satt kan rubba allmenhetens

VAra synpunkter har delgivits och diskuterats med berdrd personal.

Revisionens inriktning under 20{3
Revisionen har under 20'l3 omfattat:

o
o
.
r
.

M6ten med Regionstyrelsen/Regional utveckling och primerkommunala namnden
L6pande granskning av nemndernas interna styrning och kontroll
Granskning av del6rsbokslut
Granskning avArsredovisning/Arsbokslut
Granskning av bisysslor

Rapporten har begrdnsats till att omfatta vdsentliga frAgor och iakttagelser som framkommit
under granskningen.

2.4.

RaPPortensutformning

ber6r Regional utveckling respekRapporten inleds med iakftagelser och kommentarer som
tive Primerkommunala ndmnden.
J6nk6pings len'
Darefter behandlas fr6gor som ar gemensamma f6r hela Regionf6rbundet

3.

Regional utveckling

3.{.

Resultatanalys

Resultatrlkning (tkr)

o/.

2012

50

0h

14 250

23

Vo

4 947

2013

Verksamhetens intikter
Medlemsavgifter fran kommuner och landsting
Erhallna utnyttjade Prgektmedel
Forselining av varor och tjanster
Ovriga bidrag och ovriga intakter

16 950
7 899

Summa verksamhetens intakter

33 879

Verksamhetens kostnader
Lokalhyra och fastighetskostnader
Kopta tjanster
Kostnadsforda projektmedel
Loner mm och sociala avgifter
Pensionskostnader inkl. sarskild l0neskatt
Ovriga kostnader

Summa verksamhetens kostnader

Avskrivningar

Verksamhetens nettores u ltat

23
9 007

ooh
27
100

0/o

0n

- 12 559
- 1249

-2735
- 32140

- 37

0/o

191

-1%

1 5.18

5%

-

v%

-29

-23%

0/o

17%
o%
100%

-95 %

-7899

0/o

29 261

-4%
-8%

-20vo

- 30/o

49

108
9 956

-907
-7 923
-4947
-12295
- 881
-2107

- 876
-6 822

E.

-s

o/o

-27 %
-17o/o
-

42oh
- 3oh

-7

o/o

060

-ee %

-227

-tvo

-26

oo

'1

064

40h

1 001

3

-1012

-30h

- 123

O

o/o

Resultat efter finansiella Poster

1537

5

o/o

915

3

o/"

Arets resultat

1 537

5

o/o

915

3lo

Finansiella intakter
Finansiella kostnader

Regional utveckling visar ett 6verskott f6r 2013 uppgaende till 1 ,5 mnkr, vilket er 0,6 mnkr
h6gre dn foregAende ars resultat. Fdr 2013 budgeterades ett 0-resultat.
Medlemsavgifterna har 6kat med 2,7 mkr jamfort med f6regAende 6r. Pensionskostnader har
6kat med 0,4 mnkr vilket beror pi att rantan som anvands vid berakning av pensionsskulden
har sdnKs. lfinansiella kostnader ingAr nedskrivning av andelar i Lansteknikcentrum 0,4
mnkr.

3.2.

Rittvisande rikenskaper och intern kontroll

3.2.1. Redovisning av proiehnedel

projeK som er beslutade men inte
I balansrakningen for Regional utveckling redovisas de

;;;t,;i;;;. i ;"];nipostei

ingariven intJrna proje6 som diivs av Resional utveckling'

Bed6mning/Kommentar:
Granssnittetme||andriftsbudgetochprojektmede|b6rf6rtydIigas.V6rbed6mniryal"tt
Det innebdr att
interna projetrt U6r budgeterai och ingA i den l6pande verksamheten.
intema projekt inte ska balanseras mellan Aren.

g,2.2. Stabbudgelens Anslag 7 :7 Attmdnna regionalpolitiska etgerder
finns
Regionfdrbundet f6rmedlar Anslagen 1:1 frin staten till ederna nrAlft pe999 medel
ini"-r"u i bo66ringen eftersom dl skickas direkt till proje6agarna. Fbr 2013 hade Regionfcirbunclet m$jlighelatt disponera 16,3 mnkr. Under iret har 15,3 mnkr rekvirerats. F6regeenJ"

a1.

uppgici skillnaden mellan disponibelt belopp och rekvirerat belopp till 3 mnkr.

Be&imning/Kommentar:
Regionfdrbundet arbetar aKivt med att lopande kontakta projektagarna f6r att informeia om rekvirering av beslutade medel. Jemf6rt med tidigare Ar har en stdrre andel
av det disponibla b-bppet kunnat utnyttjas. Regionf6rbundet b6r overvega om det er
mdjtigt att gora ytterlig'are insatser f6r att hitta lampliga proiekt se att hela det disponibla
beloppet for avsett andamAl under verksamhetsiret kan rekvireras'

4.

Primdrkommunala ndmnden

1.1.

Resultatanalys

Resultatrlkning (tkr)
VerksamheteB intekter

1550
2 890
22395

1 600

50h

88%

Summa verksamhetens intekter

2 421
28235
32256

Verksamhetens kostnader
Lokalhyra och fastighetskostnader

-1096

-3

0h

-

- 15 546

4A

oh

- 14

Medlemsavgifter frAn kommuner
Forseljning av varor och tjanster
Ovriga bidrag och ovriga intakter

Kopta tjanster
Loner mm och sociala avgifter
Pensionskostnader inkl. sarskild loneskatt
Ovriga kostnader

8!"
100 %

-8211

-25 %

- 500

-2%

-7186

-22

o/o

-32 539

-10lok

Avskrivningar

- 1't3

Olo

Verksamhetens nettoresultat

-396

Summa verksamhetens kostnader

,/.

2012

2013

-1

26

11ok

83%

835

1oo %

861
383

-s4 vo

733
-293
-4370
-26 540
-6

-

60/o

'125

-3o/o

-25 "/"

-1%

-t6%
-ee %

o

o/o

0h

70

004

20k

581

2Vo

559

-142

o%

24

o

o/o

Resultat efter finansiella poster

43

ook

605

2

0/o

Arets resultat

43

oo/.

605

2

0/o

Finansiella intakter
Finansiella kostnader

Primarkommunala ndmnden redovisar ett resultat som ligger i niv6 med fdregeende er. Resultatet overstiger budgeten med 43 tkr.

Aven under 2013 har verksamheten 6kat vilket har paverkat bade verksamhetens intakter
och kostnader. | ovrigt har inte nagra vasentliga skillnader noterats mellan irets utfall och
foregdende Ars utfall. Utfallet 2013 overensstemmer, pa en overgripande niva, val med den
faststallda budgeten.

Rittvisande rlkenskaper och intern kontroll ' projekt
Den stdrsta
Primdrkommunala nemnden har ingen egen balansrakning f6r verksamheten'
gemensamma
balansOai"nipo"t"n, som dr hdnforlig tilt frimar-kommunala namnden iden
inte
u1.
rafnind"n, lr'Ovriga kortfristigi skulder. Posten uppgar till 42 mnkr och avser annu
nyttjade externa projeKmedel fdr verksamheten Social vdlfird'
redoI projeKen hanteras externa pengar vilket stdller h6ga kravpA att nedlagda kostnader
proiekten
AtersA
att
kring
vLai pa ett kone6 sett och att d;t finns tillracklig dokumentation
rapporteringsskyldigheten kan fullg6ras pe ett konekt satt.
Proiekthanteringen kommenteras 6ven i avsnitt 7.

B

edii m n i n gl Ko m m enta r :
ProjeKredovisningen har en central roll i kommunal utvecklings verksamhet
Kommunal utveckling har under iret arbetat med att forbattra projeKredovisning och
uppf6ljning. I ta6 mei att verksamheten har utvecklats har ocksi antalet proje6 6kat.
Ett flertal moment i projektredovisningen ar idag manuella. Exempel pa detta ar att

lonekostnader per projekt f6rdelas minuellt samt aft sammanstallningar 6ver pagaende
projekt sker i Excel. Det finns idag ett behov av bettre systemstod.
I likhet med f6regaende er anser vi att dokumentationen av projekten borf6rtydligas

i

bokslutet sa att det framgir nar projeKen bedoms vara genomfdrda, om aterbetalningsskyldighet f6religger samt vilka typer av kostnader som den externa finansieren
hargodkini. Uppf6ljningen av projekten i arsbokslutet bdr kompletteras med en prognoa 6ver atersteende intakter och kostnader efter bokslutsdagen och beddmning av
eventuell f6rlustrisk i projeKen.

5.

Regionf6rbundet Jtinkiipings ldn

5.{.

Rattvisande rekenskaPer

ar.i baEn f6rutsettning f6r att kunna g6ra en bedomning av om Regionforbundets. ekonomi
redovisningsprinciper
samma
att
bl.a.
lans ar att rdke-nskaperna ar rSttvisande. Detta innebdr
gallande
sia titiampas viO s|vdl delArsbokslut som arsbokslut samt att redovisningen, enligt
redovisningsregler, avspeglar de hdndelser som finns i Regionf6rbundet'

Bed6mninglKommentar:
Arsredovisningen f6r Regionforbundet J6nkopings lin f6ljer i vesentliga delargellande
regler i Lag om kommunil redovisning och rekommendationer fran R6det f6r kommunal redovisning.

V6r bed6mning ar att mindre forendringar kan ske f6r att na ytterligare battre 6verensstemmelse mel gdllande regler och rekommendationer bl a uppstellningsform f6r balans- och resultatrakning samt beskrivning av redovisningsprinciper.
Redovisningsprincipema ar oforandrade jdmfort med tidigare er. Inga vasentliga iakttagefser, som paverkar redovisat resultat och stallning per 2013-12-31, har noterats.

Intern styrning och kontroll

- finansiell

redovisning

Denna del av granskningen 6r inriktad pA de processer som vi har bed6mt vara av stdrst vikt
f6r att sakerstalla att den finansiella informationen blir koneK hanterad vid Arsbokslutet.
Granskningen 5r dven inriktad mot de omriden dar risken for vesentliga fel bed6ms vara
stdrst. Granskningen avser inte att tacka samtliga risker eller brister i den interna kontrollen.
Granskningen vid Arsskiftet har sarskilt inriktats
och intdkter redovisas pA rdtt rdkenskapsAr.

pi

rutiner f6r att sdkerstalla att kostnader

Kontoanalyser har skett av ett antal konton under perioden januari - december 2013 Analyserna har bl.a. omfattat konsulttjanster, kurser och konferenser. Ett antal transaktioner har
sedan granskats mot underlag f6r att faststalla om transaktionerna ett fullstandigt och godkant undedag samt att transaKionerna ar ratt behandlade i redovisningen.

BeddmninglKommentar:
De utvalda transaktionerna hade tillrackliga underlag och var korrekt hanterade i redovisningen.
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6.

God ekonomisk hushillning

6.1.

VerksamhetsmAl

I verksamhetsplan och budget 2O'|316r Regionstyrelsen och Primirkommunala nemnden
finni ett styrkort f6r 2013 frimtaget. I styrk;det beskrivs vision, verksamhetsid€ samt effeK-

fdr Reiional utveckling respektiue Kommunal utveckling. Det finns aven ett antal faststallda strategier och finansiella mdl fdr verksamheten.
mdrl

EffeKmalen f6r Regional utveckling utgir fran de fem strategiska omraden som verksamheten omfattas av, vilka dr foljande:

.
.
o
o
o

Livsmilj6 och attraKivitet
Kommunikationer
Ndringsliv
Arbetsmarknad och kompetensf6rsorjning
Intemationellsamverkan

For Kommunal utveckling har det faststdllts effeKmAl utifrAn foljande verksamhetsdelar:

.
.
o
.

FoUrum - utvecklingsplattform for sociaftjensten
Kurs och konferens
Utbildning till och med gymnasienivi
Miljdsamverkan

De faststdllda 6vergripande strategierna fokuserar pA att ta fram effeKiva arbetsformer och
metoder, ha ett omverldskunnande som ar till nytta f6r medelemmarna, utveckla en effeKiv

medlemsdialog som identifierar behov och for tillbaka resultat, strava efter ett samarbete
som skapar vdrden och skapa en synlig region - b6de inAt och utit.

6.2.

Uppf6ljning av effektmilen i Srsredovisningen f6r 2013

Det finns ett avsnitt i Srsredovisningen som avser sammanstallning av effeKmAl (giiller bAde

Regional utveckling och Kommunal utveckling). Samtliga mAl i verksamhetsplan och budget
2013 dterfinns i sammanstallningen och det ges kortfattade kommentarer till respeKive mAl.
Utover detta finns milen avseende Regional utveckling aven med i de avsnitt i arsredovisningen som mer utforligt beskriver de fem strategiska utvecklingsomradena.
Regional utveckling redovisar 7 uppfyllda mil och 3 mil som inte uppfyllts. Kommunal utveckling nAr miluppfyllelse f6r 5 m6l, 4 mil har inte kunnat matas per 31 december 2013
och 4 mal er inte uppfyllda.
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6.3.

Finansiella

mil

F6ljande gemensamma finansiella mAl har faststillts fdr rakenskapsAret 2013:

o
o
.
.

av
Ekonomisk balans, det vill s6ga att resultat > 0 ska vara uppnatt senast utgangen
2013.
Av tillgdngliga medel ska minsta 75 % utgdras av rantebarande placeringar, s6 att en
god avkastning kan uPPnAs.
Soliditeten, dei vill sdga betalningsfdrmagan pir lAng si6, ska 6verstiga 15 %.
Minst 90 o/o av det Arliga 't:1-anslaget av statliga utvecklingsmedel f6r projektfinansiering ska anvandas varje ir.

De finansiella malen redovisas i samma avsnitt som effektmalen. Samtliga finansiella mAl f6r

2013 tir uppfyllda.

6.4.

Balanskravet

I kommunallagen framgAr att verksamheten ska redovisa 6verskott. Vid underskott ska eterstdllande av det egna kapitalet ske inom tre ar.

Arets dverskoft uppgir till 1 580 tkr.
Nedan visas resultatutvecklingen de fem senaste Aren.

Ar

Resultat

Eget kapital

2013

+1 580 tkr

22537 lk(

2012

+1 520 tkr

20 957 tkr

2011

- 2 133 tkr

'19

2010

- 3 881 tkr

21 57O lkl

2009

+ 30 tkr

25 451 tkr

437 tkr

Underskotten frdrn 2010 och 2011 har inte i sin helhet aterhamtats. De tidigare underskotten
har reglerats genom att Regionfdrbundet har tagit balanserade vinstmedel i ansprik.
Enligt lagstiftningen kan det finnas synnerliga skal som 96r att man inte behdver reglera ett
underskott. Ett exempel pa detta dr enligt fdrarbetena till lagen att den finansiella stallningen
er sa stark att det kan vara f6rsvarbart att under en tid ga med planerade underskott.
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Beddmni n g/Kom m entar avsn itl 6 :
efDet er mycket positivt att Regionforbundet formulerat mal, bdde finansiella mil och
att
konstatera
kan
aven
Vi
fektmAl fiir Regional utveckliig och Kommunal utveckling.
det finns rutinel fdr att f6lja up-p dessa mAl och att redovisning sker i arsredovisningen
fdr verksamhetsaret 201 3.
F6r att utveckla och starka redovisningen av faststallda mal bdr det ske en sammanfattande analys av samtliga faststalHa mal fdr Regional utveckling och Kommunal ut
veckling o"h d"t kan mld fOrdel g6ras en sammanfattande bed6mning om hur det .
upfnad-aa resultatet fdr verksamietsAret ar fdrenligt med/har paverkat god ekonomisk
hushAllning.
Det rekommenderas aft metoder tas fram sa att en arlig uppfoljning kan ske av samtliga faststallda mAl. I de fall mAlen inte uppnetts b6r kommentarerna kompletteras med
uika atgarder .om Regionfdrbundet planerar att vidta f6r att erhilla en onskvard nive
pA mAluppfyllelse.
Regionfdrbundet har inte uppfyllt balanskravet och b6r i sin arsredovisning limna en
motivation till detta.
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7-

Grundldggande granskning

och
Som ett led i den grundlaggande granskningen har revisorerna trAffat Regionstyrelsen
gemenantal
ett
stallts
det
prim6rkommrinala
har
namnden.- Enligt revisionsplanen
den
tragor och ett antal namndspecifika fragor. Nedan redogors dvergripande f6r dessa
Eeffat.

."rr.
7.1-

Regionstyrelsen

Vilka omdden har vafit prioriterade under 2013?
Arbetet med den regionala utvecklingsstrategin (RUS) har varit ett prioriterat omrAde Sven
under 201 3. Beslut om och faststallande av RUS togs i juni 2013 och enligt uppgift har den
mottagits positivt bland medlemskommunerna och even pa statlig nivA. Den regionala utvecklingsstrategin ska vara regionens verktyg f6r att mOta och hantera utmaningar, vara underlag i6r statens planering och insatser samt fdr regionens beslutsfattare. Den ska aven
saferstalla att regionen nai mAlen om 6kad tillvaxt, utveckling och menniskors helsa och valstAnd. H6llbarhef och 16ngsiKighet har varit vagledande f6r framtagandet av RUS och nu ligger fokus pA att ta fram hindlingsplaner som ska tydliggOra de insatser som ska genomf6ras
pi regional niva. Regionf6rbundet J6nkdpings ldn ska samordna utvecklingsarbetet inom
strategins ramar.
Den processledare som ska leda arbetet med framtagandet av handlingsplanerna ar inte tillsatt annu. Detta fir effeKen att det strategiska arbetet enligt RUS blir fdrsenat.

Hur hantens regionfrdgan och vilken tidsplan er det som gdllef?
Landstingsdirektdren har fatt i uppdrag att tillsammans med kommuncheftgruppen att ta
fram ett forslag pa hur regionkommunens organisation ska se ut. Senast den 31 mars 2014
ska f6rslaget vara klart. Enligt regiondirektoren ar det en stor utmaning att sl6 samman tvA
organisationer och det dr mAnga processer som l6per parallellt. Regionf6rbundet ska likvideras senast den 31 december 2014.

Fdrdndringar i ve*samheten och planerat utvecklingsaftete'
Organisationen dr inne i en omfattande forandringsprocess och det ar viKigt att den nya forvaltningsorganisationen synliggdrs sa snart det ar mdjligt, sa att all personal fer veta vart i
den nya organisationen man hamnar. Under forandringsprocessen arbetar Regionforbundet
aKivt med att inte tappa fart iverksamheten och att uppratthalla en tydlig beslutsprocess.
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7.2.

Primirkommunala ndmnden

Wtka omreden har varit och er

prioriten& under 2013?

bero.
Foljande omraden har varit prioriterade 6ven under 2013; Barn och unga, Missbruk
6ppna
med
av
arbetet
iemupeckling
en
skett
har
det
enielpsyt<iatri och Aldre. Utbver detta
Under
kommunerna.
med
i
samarbete
samttiga omraden, ett arbete som skett
aret har det even skett ett samarbete med landstinget kring psykiatrin

fdr;il;i";

Primarkommunala ndmnden har even fokuserat pA att ta fram effeKiva arbetsmoder och syatt
stem fdr att utvdrdera sin verksamhet. Man har dven arbetat aKivt med styrkortet och f6r
sakerstella att man mater rett prestationer.

Hur sdkerstdlts alt PrimSrkommunala ndmndens uppdnglafiete kommer afr fortsdlta
vid en regionbildning?
Det finns en lingsiktig plan f6r regionala stodstrukturer i J6nk6pings ldn som bygger pa en
6verenskommelse mellan regeringen och SKL.

pKNs place6ng i den nya regionkommunens organisation ar en viktig friga f6r att sakerstalla
det fortsatta arbetet.

Slafus pd den intema st@ingen och kontrotlen, inklusive riskbedfimning och riskhantering.
En mangd aktiviteter har genomforts f6r att starka den interna styrningen och kontrollen. Det
har skapats ett internt ledningssystem f6r kvalitet som heter'Docenten". I defta system laggs
alla dokument som har med kvalitet, verksamhetsuppfdljning, malarbete, strategidokument
och liknande in. Har finns iven mallar, checklistor och styrkort samlat. Det har aven utarbetats strategidokument for att stdrka kopplingen till uppdraget och det har skett ekonomisk
uppfdljning var tredje m6nad mellan teamen och ansvarig ekonom. styrkort anvands f6r aft
styra verksamheten och faststella relevanta mawindikatorer. Under 2013 har dessa indikatorer ufuarderats och det kommer att ske en sammanstallning av resultaten som kommer att
anvendas fdr kommande Ars milarbete.

Hur har tiltdmpas den nya modellen fdr ekonomisk upptdlining?
Det finns en faststilld rutin som beskriver arbetsgingen avseende projektuppfolj-

ning/ekonomisk uppf6ljning och enligt uppgift 6r den implementerad iverksamheten. Det
finns excel-filer f6r varje projekt som anger disponibla medel och plan fdr anvdndning innevarande Ar, utfall jdmfdrt med budget och plan for anvandningen ndstkommande 6r.
Redovisning av projekten sker till PKN:S presidium och de har en struktur fdr uppf6ljning av
bide projektens verksamhet och ekonomi.
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Hur har mdtarbetet

i

proieffien

fodiipt

och hur f6lis dessa mAl upp?

F6r varje projeK tas det fram en projeKplan, projeKsammanfattning och en slutrapport..Genom detta ar'betssdtt och struktui sklpai en matupptyllnadsanalys. Ett identifierat utveckl-.
inltornaO" ar att malarbetet i hogre grad borde vara kopplat till styrkortens indikatorer och

andra verksamhetsrelaterade mAl.
Det genomfdrs strategimdten tva
s6tt i projekten.

ginger per 6r och da sker avstamning av mal och arbets-

Fiirdndringar i ve*samheten och planerat utvecklingsarbete?
I september 2013 togs beslut om en utvardering av verksamheten. utverderingen kommer

bl.a. att ske genom iitervjuer med ansvariga i ber6rda organisationer (kommuner) och genom analyssiminarier. En slutrapport som innehAller slutsatser om framtida samverkan kring
forskning och utveckling ska tas fram. Avrapportering sker under veren 2014.

Hur fiitjs kommunemas n6jdhet med verksamhefiproiekt upp?
Bland de indikatorer som tagits fram f6r analys och identifiering av forbattringsomriden finns
det de som handlar om att l6pande f6lja kommunernas nojdhet med verksamheten. Man mater bl.a. n6jdheten avseende m6ten, natverk och utbildningar som sker i Fourums regi. Alla
bes6kare fir svara pA en webbenkdt efter att de deltagit pi en aKivitet som FoUrum arrangerat. Linkdpings universitet h|ller pi att genomf6ra en utvdrdering av chefer och politikers
nOiOnet pa en mer djupg6ende nivA. Denna utvardering kommer att presenteras under vAren
2O14 och resultatet blir en grund till utformningen av fortsatt arbete.

Bediimnin Kommentar:
Beslut och faststdllande av RUS har varit ett viktigt och prioriterat arbete under 20'13
och det ar en forutsattning fdr att skapa en effeKiv styrning av verksamheten. Under
2014 kommer fokus ligga pe regionfregan och det finns faststdllda tidplaner och processer for att genomforandet av regionbildningen.
Primerkommunala ndmndens framtida placering er av avgdrande betydelse ftir hur likvidationen av Regionf6rbundet ska utformas.
Det har skett en viKig utveckling avseende mAlformulering fdr Regionfdrbundets verksamhet och rutiner fdr uppfoljning och redovisning av dessa (se avsnitt 6). F6r att
sterka den interna kontrollen har det even skett ett utvecklingsarbete gallande ekonomisk uppfoljning i projekten.
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8.

Granskning av bisysslor

8.1.

Bakgrund, syfte och revisionsfrAgor

PA uppdrag av de fdrtroendevalda revisorerna i Regionfdrbundet Jdnk6pings lan har EY
granskat om det finns 6ndam6lsenliga rutiner f6r att sdkerstdlla att otillAtna bisysslor inte f6rekommer. Med bisyssla avses anstdllning, uppdrag eller annan verksamhet som medarbetare bedriver, tilfelligt eller stadigvarande, vid sidan om den ordinarie yrkesutdvningen. Om
medarbetare har olampliga bisysslor skulle det kunna resullera iatt allmanhetens fdrtroende
fdr Regionfdrbundet skadas.
I granskningen besvaras bl. a. f6ljande revisionsfrigor:

o
o
o
o
.
.

Finns dokumenterade riktlinjer for hantering av bisysslor?
Hur har dessa kommunicerats till medarbetarna?
Hur dokumenteras rapporteringen och bedomningen av bisysslan?

Vem dr ansvarig fdr att kontrollera och systematisera inrapporterade uppgifter?
Hur ofta gdrs uppf6ljning av inrapporteringen?
Hur agerar kommunen om otillAtna bisysslor uppdagas?

Ett stickprov av personer har kontrollerats mot Bolagsverkets register 6ver funktionerer. Med
funKionarer menas om personen ar VD, styrelseledamot, styrelsesuppleant och firmatecknare. Registret ger ingen fullstendig bild av igarf6rhAllandena. Stickprovet ber6r nyckelpersoner inom Regionforbundets projeKverksamhet. De personer som trdffats som funktionerer
i regisket har fdljts upp med avseende pi om och hur bisyssla rapporterats, om bisysslan er
godkand och hur arbetsgivaren fdljer upp den.

8.2.

Svar

pi revisionsfrigor

och sammanfattande beddmning

Finns dokumenterade riktlinier fdr hantering av bisysslor?
Det finns inga skriftliga rutiner avseende Regionf6rbundets hantering av bisysslor. Enligt
uppgift dr det de bestemmelser som finns i S I iAllmanna best6mmelser (AB) som galler for

medarbetarna

pi

Regionf6rbundet.

Enligt 3 kap. $ 8 i AB framgir bestammelserna kring bisysslor.
Arbetstagare ska pi begdran anmdla bisyssla och ldmna de uppgifter, som arbetsgivaren
anser behdvs fdr beddmning av bisysslan. Arbetsgivaren kan fdrbjuda bisysslan om arbetsgivaren finner att den kan;

r
.

inverka hindrande pa arbetsuppgifterna,
innebara verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens.
't7

forvaltvad galler fortroendeskadliga bisysslor omfattas alla som ar anstallda i kommunala
ningar av 7 S LOA. I LOA fastst6lls f6ljande:

.

nagon
Arbetstagaren far inte ha nagon anstallning eller nagot uppdrag eller utdva
verksamiet som kan rubba fbrtroendet fdr hans eller nAgon annan arbetstagares
opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende'

.

Arbetsgivaren er skyldig att pe lempligt s6tt informera sina arbetstagare om vilka
slags f6rhAllanden iornkan gora en bisyssla otillaten enligt 7 S'

.

Arbetstagare ar skyldiga att pa begaran lamna de uppgifter som.beh6vs.for. att arbetsgivaien sfa runni Oe6rima om arbetstagarens bisyssla 3r tillAten eller inte.

.

Arbetsgivarens beslut om att en arbetstagare ska upphora med, eller inte ata sig, en
fortroe;deskadlig bisyssla ska vara skriftlig och inneh6lla en motivering'

Hur har rikflinjer om bisysslor kommunicerab till medarbetama?
Gdllande regler har inte kommunicerats pg ett samlat satt till medarbetarna och det finns
inga rutinerift exempelvis diskutera f6rekomst av bisyssla vid medarbetarsamtalen.

Hur dokumenteras rappoftedngen och bediimningen av bisysslan?
Enligt uppgift informerar sig arbetsgivaren vid anst6llningstillfallet, om den person som
Regionfctrbundet tankt ansielta har nigon bisyssla. Enligt uppgift ar det i dagslaget.kent att
ett parlnagra anstallda har bisysslor. Dessa bisysslor har inte bed6mts som olampliga. Det
saknas rutiner f6r att dokumentera fdrekomst av bisyssla samt bedomning av om bisysslan
ar lemplig alt. oldmplig.
Vem dr ansvarig

fiir

att

kontroltera och systematisera inrappofterade uppgifter?

Det finns inga faststdllda rutiner avseende rapportering av uppgifter kring fdrekomst av bisyssla.

Hur ofta giirs uppfdljning av innppoderingen?
Det finns inga rutiner avseende uppfoljning av rapportering av bisyssla.

Hur agerar regionfiirbundet om otilhtna bisysslor uppdagas?
Om oldmpliga bisysslor uppdagas kommer arbetsgivaren att tydliggOra gdllande regler f6r
arbetstagaren och i f6rsta hand fir den anstdllde m6jlighet att aweckla bisysslan. Ddrefter
vidtas enligt uppgift itgdrder enligt gallande lagstiftning.
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Sammanfattande bed6mning
F6r att erhAlla mer dndamilsenliga rutiner, starka den interna kontrollen och sdkerstdlla ett
mer enhetligt arbetssett inom Regionfdrbundet ger vi fdljande rekommendationer till fortsatt

arbete:

Regionf6rbundet bor faststella gemensamma 6vergripande riktlinjer som bildar en
gemensam utgAngspunK f6r hantering av bisysslor.
De overgripande riktlinjema bdr bl.a. innehAlla; definitionen av vad som avses med
bisyssla, vilket regelverk som styr regleringen av bisysslor, hur anmalan om bisyssla
ska ske, exempel pa tillatna och otillatna bisysslor, hur uppf6ljning och rapportering
av bisysslor ska ske, vilka pef6ljder som kan bli aktuella om medarbetaren brister i
sina skyldigheter m.m.

Arbetsgivaren b6r informera om Regionf6rbundets syn pa bisysslor och vad som kan
gdra en bisyssla otilliten. Denna information kan med fdrdel ges vid introduktion fdr
nyanstdllda och aven nigon gdng per Ar, pi olika arbetsplatstraffar.
For att erhalla ett enhetligt och likformigt arbetssdtt kring hantering av bisysslor kan
det med fordel tas fram mallar/blanketter dar anmalan om bisyssla och bedomning av
bisyssla kan dokumenteras. Anvdndande av mallar/blanketter ger bra f6rutsettningar
fdr en enhetlig och fullstdndig dokumentation samt ger bra fdrutsattningar fdr att genomfdra uppfoljningar.
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