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VI ÄR
Regionförbundet södra Småland är en gemensam organisation för kommunerna och  
landstinget i Kronobergs län.

Våra medlemmar är Alvesta kommun, Ljungby kommun, Markaryds kommun, Uppvidinge 
kommun, Lessebo kommun, Tingsryds kommun, Växjö kommun, Älmhults kommun och 
Landstinget Kronoberg.

VÅRA ÄNDAMÅL
- att vara samverkansorgan i länet
- att vara regional kollektivtrafikmyndighet inom Kronobergs län
- att vara en gemensam organisation för kommunerna och landstinget i Kronoberg med syfte      
att ta tillvara länets möjligheter och främja dess utveckling.

VI GÖR
Vi utvecklar våra möjligheter att resa inom och utanför vårt län.  Vi stödjer kultur och 
kompetens. Vi främjar internationalisering och näringslivets möjligheter till utveckling. Vi 
erbjuder samarbete mellan våra medlemmar och andra regioner i och utanför Sverige och vi 
strävar efter att bli Europas grönaste region.

VÅR VERKSAMHETSIDÉ
Regionförbundets verksamhetsidé är att göra skillnad genom att stärka samarbete och verka 
för utveckling och hållbar tillväxt i regionen.

VÅR VISION
Vår vision är ett gott liv i södra Småland: en region där människor trivs, vill stanna kvar och 
lockas att slå sig ner.
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Ordföranden har ordet 

2012 är året då återhämtningen från finanskris ersattes av nya orosmoln på himlen med en höst fylld av 
varsel. I december var Kronobergs län hårdast drabbat av alla län i Sverige när det gäller varsel i 
förhållande till befolkningsmängden. För att möta det har regionförbundet bjudit in till ett antal möten 
med företrädare för kommunerna, Länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen där varselläget och åtgärder 
diskuterats.  

En annan stor utmaning i länet är integrationen av nyanlända invandrare och flyktingar. Det största 
ansvaret för integration vilar på staten och kommunerna. Det tar alldeles för lång tid innan de nyanlända 
får riktiga jobb och blir självförsörjande. Det finns flera orsaker till det. Många saknar yrkesutbildning eller 
är till och med analfabeter. Då är utmaningen extra stor, eftersom det i stor utsträckning är de 
okvalificerade jobben som försvinner i lågkonjunkturer. Andra har en yrkesutbildning men får den inte 
validerad, vilket blir till ett hinder för den enskilde på arbetsmarknaden. En tredje grupp har en validerad 
yrkesutbildning men har ändå svårt att få jobb - ibland på grund av rädsla hos arbetsgivare för att anställa 
någon med en annan kulturell och etnisk bakgrund. 

Samtidigt finns det ett stort behov av att rekrytera personal inom vissa kompetensområden och 
kompetensförsörjning pekas av bland annat näringslivet ut som den viktigaste frågan för framtiden. För 
att tillgodose kompetensförsörjningen behöver vi höja länets attraktionskraft så att det blir lättare att 
rekrytera utifrån. Det gäller också att arbeta för arbetsmarknadsförstoring, så att fler kan ta sig till en 
arbetsplats utan att behöva flytta. Infrastrukturplaneringen och kollektivtrafiken förbättrar människors 
möjligheter att ta sig till arbete och skola, och därmed blir det lättare att hitta arbeten och utbildningar som 
passar. Omvänt blir det lättare för arbetsgivarna att rekrytera rätt kompetens.  

Många projekt som regionförbundet driver eller är inblandat i bidrar till kompetenshöjning för att 
människor skall bli mer attraktiva på arbetsmarknaden. Andra projekt riktar sig till att stärka företagens 
innovationskraft för att öka konkurrensförmågan på en internationell marknad. Området livskraft 
innehåller en mängd projekt som stärker länets attraktivitet för invånarna på områden som välfärd, kultur 
och miljö. 

Regionförbundets internationella verksamhet syftar också till att stärka länet på olika sätt. Kontoret i 
Shanghai skall hjälpa länets företag in på den kinesiska marknaden. Östersjösamarbetet i Euroregion Baltic 
har i år påbörjat samarbete kring bekämpning av ungdomsarbetslöshet och undanröjande av hinder för 
arbete över nationsgränserna. Brysselkontoret hjälper oss att dra nytta av och påverka EU till gagn för 
medborgarna i länet. 

Årsredovisningen erbjuder mycket intressant läsning om regionförbundets olika verksamheter. Man kan 
konstatera att vi åstadkommit mycket med de resurser vi har. För det vill jag rikta ett stort tack till 
personal, förtroendevalda och medlemmar som alla bidragit kreativt och konstruktivt för länets bästa. 

 
Roland Gustbée (m)     
Regionstyrelsens ordförande    
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Politisk organisation 

Så styrs regionförbundet 

Regionfullmäktige 
Regionförbundets högsta beslutande organ är regionfullmäktige som består av 45 ledamöter och 45 
ersättare. Ledamöterna utses av de nio medlemmarna. Regionfullmäktige fattar beslut i övergripande, 
principiella frågor, fastställer förbundets budget och bokslut, beslutar vilka utskott och beredningar som 
ska finnas och utser ledamöter till förbundsstyrelsen. Regionfullmäktige har under 2012 sammanträtt vid 
fyra tillfällen.      

Regionstyrelse 
Regionstyrelsen ansvarar inför regionfullmäktige för regionförbundets utveckling, ekonomiska ställning 
och verkställer de uppgifter som framgår i förbundsordningen. Regionstyrelsen består av 15 ledamöter 
och lika många ersättare. I styrelsen är alla medlemmar representerade med minst en ledamot och en 
ersättare. Regionstyrelsen har under 2012 sammanträtt åtta gånger. Styrelsen genomförde sina årliga 
utvecklingsdagar i samband med Tylösandsveckan under två dagar. I och med att den nya 
kollektivtrafiklagen har trätt i kraft från den 1/1 2012 utgör styrelsen också kollektivtrafikmyndighet. 

Arbetsutskott 
Styrelsens arbetsutskott består av fem ledamöter och lika många ersättare som ansvarar för beredning av 
ärenden till och uppföljning av regionstyrelsens arbete. Arbetsutskottet har ett särskilt uppdrag att bevaka 
regionala utvecklingsprogrammet, demokratifrågor, kommunal ekonomi, självstyrelsefrågor och 
internationella frågor. Arbetsutskottet har under 2012 sammanträtt vid elva tillfällen. 

Trafiknämnd 
Trafiknämnden ansvarar för den löpande verksamheten inom länstrafiken. Trafiknämnden består av nio 
ledamöter och nio ersättare. Trafiknämnden har under 2012 sammanträtt vid nio tillfällen. 

Klimatkommission och kulturberedning 
Regionstyrelsen har tillsatt en klimatkommission och en kulturberedning.  

Regionstyrelsens klimatkommission består av tre ledamöter och utgörs av regionfullmäktiges presidium. 
Klimatkommissionen ska för styrelsens räkning stödja och bidra till arbetet med att implementera 
aktiviteter enligt den av styrelsen fastställda handlingsplanen för Klimatkommissionen Kronoberg      
2011-01-01 till 2012-12-31. Klimatkommissionens arbete och aktiviteter har finansierats via ett externt 
projekt K3. Regionstyrelsens kulturberedning består av fem ledamöter och fem ersättare. Ordförande är 
förbundsfullmäktiges ordförande. Klimatkommissionen har under 2012 träffats två gånger.  

Regionstyrelsens kulturberedning ska för styrelsens räkning leda och bevaka arbetet med i första hand 
Kulturplanen. Beredningen ska därutöver också bistå styrelsen i dialogen med kulturorganisationerna i 
regionen. Regionstyrelsens kulturberedning har under 2012 träffats sex gånger. 
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Projektfinansiering 

Regionförbundet beviljar projektmedel från två olika källor, dels egna medel ur budgeten, dels det statliga 
anslaget för regional tillväxt (1:1). Under 2012 har arbetet med att vidareutveckla projektuppföljning 
fortsatt, bl.a. genom antagandet av en strategi för lärande uppföljning och resursförstärkning på området.   

Statligt anslag för regional tillväxt (1:1) 
Under 2012 har projektmedel ur anslaget 1:1 omfattande drygt 15,6 miljoner kr beviljats. Flera av 
projekten är fleråriga, och kommer att bedrivas som längst t.o.m. 2015.  

Anslaget 1:1 har, liksom tidigare år, i störst utsträckning beviljats till projekt inom Förnyelse- och dynamik, 
d.v.s. näringslivsområdet. Cirka hälften av medlen går till detta område. Projektmedlen har finansierat bl.a. 
specifik branschutveckling och stödstrukturer för företagare.  

Projekt har dock beviljats inom samtliga RUP-områden. Inom Kompetensförsörjning har flera nya 
satsningar startats, som berör de flesta av länets kommuner. På infrastrukturområdet har olika utredningar 
och projekteringar finansierats. Livskraft är fortsatt det område som tilldelas minst medel inom det statliga 
anslaget (knappt 1 miljon kr) – de projekt som finansieras fokuserar främst på klimatfrågor.  

De beslut som tagits under året är: 

 
Projektnamn Projektägare Beviljad summa (kr) 

Förstudie Regionalt 
investeringsfrämjande 

Regionförbundet södra 
Småland 

140 000 

Förstudie 
Studentmedarbetare 

Regionförbundet södra 
Småland 

180 000 

Trästrategi Regionförbundet i 
Kalmar län 

3 300 000 

Innovationsdag Regionförbundet i 
Jönköpings län 

70 000 

Yrkeshögskola Kronoberg Regionförbundet södra 
Småland 

940 000 

VINK - Virtuell inkubator 
Kronoberg 

Inkubatorn i Kronoberg  400 000 

Resvaneundersökning Trafikverket 155 000 
Kronobergsmodellen Markaryds kommun 300 000 
Lokal alternativ 
energiproduktion i 
kooperativ form 

Coompanion 
Kronoberg 

165 750 

Reglab 2012 Regionförbundet södra 
Småland 

160 000 

SIAR Tunga fordon ek. 
förening 

340 000 

Linneaus Technical 
Centre 

Linnéuniversitetet 610 000 
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Green Charge Sydost Blekinge Tekniska 
Högskola 

650 000 

Förstudie Glasriket Länsstyrelsen i 
Kronoberg 

150 000 

Kommunstudier genom 
Simpler-analys 

Regionförbundet södra 
Småland 

135 000 

MAT 2012 Växjö och Co 200 000 
Flerspråkig undervisning 
via distans 

Växjö kommun 1 355 000 

Studentmedarbetare i 
Kronoberg 

Regionförbundet södra 
Småland 

1 453 323 

Tillväxt och innovation 
södra Småland 

Regionförbundet södra 
Småland 

1 474 999 

Förstudie 
innovationssystem 

Länsstyrelsen i 
Kronoberg 

200 000 

OECD tilläggsfinansiering Regionförbundet södra 
Småland 

138 204 

Stegvis utveckling 
stambanan 

stambanan.com 15 000 

Polymernet IUC Teknikcentrum 
Kronoberg 

425 000 

Förenkla på riktigt Länsstyrelsen i 
Kronoberg 

200 000 

Markaryd för framtiden Regionförbundet södra 
Småland 

2 200 000 

Regional kartläggning av 
det strategiska klimat- 
och energiarbetet 

Regionförbundet södra 
Småland 

100 000 

Krösatåg hastighet Skånetrafiken 60 000 
Markarydsbanan- 
utredning 

Skånetrafiken 100 000 

SUMMA  15 617 276 
 

Utöver de nya besluten, har ytterligare tjugonio projekt pågått under året med finansiering från det statliga 
anslaget. I dessa fall har beslut om medfinansiering tagits under 2008-2011.  

En särskild projektrapport kommer att tas fram för projekt bedrivna 2012.  
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Egna medel 

Under året har beslut tagits om kulturprojekt omfattande knappt 1,5 miljoner kr, som belastar de egna 
medlen.  

Projektverksamheten är ett viktigt verktyg för att implementera den regionala kulturplanen för 
Kronobergs län. Under 2012 har kulturpolitiska uppdrag utvecklats som en form för att möjliggöra 
utvecklingsarbete som bidrar till genomförandet av den regionala kulturplanen. De formuleras med 
utgångspunkt i kulturplanens identifierade utmaningar, insatser och mål och utvecklas därefter i dialog 
med utförarorganisationen. Under året har 14 kulturpolitiska uppdrag formulerats som finansierats med 
projektmedel. 

Det egna projektet Crowdfunding genomförs som ett komplement till ordinarie projektverksamhet, och 
utgår från crowdfunding-plattformen www.crowdculture.se. Regionförbundet prövar denna alternativa 
finansieringsmodell under två år (2012 och 2013). Systemet utvecklas samtidigt som utlysningen pågår och 
under perioden har sju projektansökningar kommit in, varav fyra projekt blivit godkända och 
fullfinansierade.  

De beslut som tagits under året är: 

Projektnamn Projektägare 
Beslutad summa 
(kr) 

Smålänningar Kulturparken Småland 25 000 
Korgen - en sammanflätad 
historia 

Hemslöjden i Kronobergs 
län 

50 000 

Fröken Julie - gästspel från 
Shanghai 

Regionteatern Blekinge 
Kronoberg 

25 000 

Kultur på hjul Musik i Syd 90 000 

Ciconia 
Regionteatern Blekinge 
Kronoberg 

150 000 

   
Konstnärscentrum Syd - 
kulturpolitiskt uppdrag 
enprocentregeln 2012 

Konstnärscentrum Syd 50 000 

Kronoberg utvecklar 
konstområdet 2012-2014 

Kulturparken Småland 150 000 

Kronoberg utvecklar 
Kulturarvscentrum Småland 
2012-2014 

Kulturparken Småland 50 000 

Crowdculture (workshops för 
projektutveckling) 

Reaktor Sydost 63 000 

Involvera publiken Reaktor Sydost 115 000 
Förstudie immateriella 
kulturarvet  

Berättarnätet Kronoberg 60 000 

Kärlek i ord och handling Hemslöjden Kronoberg 140 000 
Förstudie kulturella och Hemslöjden Kronoberg 42 000 

http://www.crowdculture.se/
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kreativa näringar 
Metodspridning Open Minds Riksteatern Markaryd 50 000 

Ny publik 
Regionteatern Blekinge 
Kronoberg 

200 000 

Ökad tillämpning av 
enprocentregeln 2013 

Konstnärscentrum Syd 70 000 

Förstudie unga arrangörer Riksteatern Kronoberg 50 000 
Breddat ansvar för dans Musik i Syd 75 000 
Förstärkningsanslag enprocent 
2012 

Konstnärscentrum Syd 20 000 

SUMMA  1 475 000 
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Flerårsöversikt 

Regionförbundet södra Småland startade den 1 januari 2007.  
Flerårsöversikten avser driftredovisning per verksamhet inklusive interna poster, tkr. 
 
 
Regionförbundet totalt Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall 
 2012 2011 2010 2009 2008 
      
Verksamhetens intäkter 932 855 883 080 675 452 590 129 517 478 
Finansiella intäkter 3 143 2 408 333 366 2 495 
Verksamhetens kostnader arbetskraft -79 226 -67 337 -55 899 -50 627 -53 611 
Övriga verksamhetskostnader -842 687 -804 963 -600 258 -542 993 -471 799 
Årets resultat totalt 14 085 13 188 19 628 -3 125 -5 437 
Årets budget 0 0 -4 839 -12 000 -5 800 
Budgetavvikelse totalt 14 085 13 188 24 467 8 875 363 
      
Länstrafiken Kronoberg Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall 
 2012 2011 2010 2009 2008 
Verksamhetens intäkter 604 358 562 068 504 287 477 211 413 075 
Finansiella intäkter 842 1 180 193 204 1 628 
Verksamhetens kostnader arbetskraft -30 171 -27 978 -23 588 -22 742 -19 500 
Övriga verksamhetskostnader -566 023 -526 525 -464 277 -459 001 -400 820 
Årets resultat 9 006 8 745 16 615 -4 328 -5 617 
Årets budget 0 0 -6 000 -12 000 -5 800 
Budgetavvikelse 9 006 8 745 22 615 7 672 183 
      
Regionförbundets basverksamhet Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall 
 2012 2011 2010 2009 2008 
Verksamhetens intäkter 107 827 95 651 85 212 71 031 70 126 
Finansiella intäkter 2 301 1 228 140 152 742 
Verksamhetens kostnader arbetskraft -41 740 -35 226 -29 014 -23 449 -26 343 
Övriga verksamhetskostnader -63 309 -57 194 -53 289 -46 692 -44 405 
Årets resultat 5 079 4 459 3 049 1 042 120 
Årets budget 0 0 1 161 0 0 
Budgetavvikelse 5 079 4 459 1 888 1 042 120 
      
Regionförbundets projekt Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall 
 2012 2011 2010 2009 2008 
Verksamhetens intäkter 220 670 225 361 85 953 36 397 24 627 
Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 
Verksamhetens kostnader arbetskraft -7 315 -4 133 -3 297 -1 999 -3 040 
Övriga verksamhetskostnader -213 355 -221 244 -82 692 -34 430 -21 612 
Årets resultat 0 -16 -36 -32 -25 
Årets budget 0 0 0 0 0 
Budgetavvikelse 0 -16 -36 -32 -25 
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FoU Välfärd Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall 
 2012 2011 2010 2009 2008 
Verksamhetens intäkter 0 0 0 5 490 4 698 
Finansiella intäkter 0 0 0 10 84 
Verksamhetens kostnader arbetskraft 0 0 0 -2 437 -2 417 
Övriga verksamhetskostnader 0 0 0 -2 870 -2 280 
Årets resultat 0 0 0 193 85 
Årets budget 0 0 0 0 0 
Budgetavvikelse 0 0 0 193 85 
      
Reaktor Sydost Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall 
 2012 2011 2010 2009 2008 
Verksamhetens intäkter 0 0 0 0 4 952 
Finansiella intäkter 0 0 0 0 41 
Verksamhetens kostnader arbetskraft 0 0 0 0 -2 311 
Övriga verksamhetskostnader 0 0 0 0 -2 682 
Årets resultat 0 0 0 0 0 
Årets budget 0 0 0 0 0 
Budgetavvikelse 0 0 0 0 0 
 
Reaktor Sydosts verksamhet övergick till den ideella föreningen Reaktor Sydost från den 1 januari 2009. 
 
FoU Välfärds verksamhet övergick till Landstinget Kronoberg från den 1 januari 2010.  
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Årets resultat 

Årets resultat är följande: 
 
 Utfall Budget Differens 
Regionförbundets kansli 5 079 tkr 0 tkr + 5 079 tkr  
Länstrafiken Kronoberg 9 006 tkr 0 tkr + 9 006 tkr 
SUMMA 14 085 tkr 0 tkr                 + 14 085 tkr 
 
 
Regionförbundets resultat 2012 uppvisar ett totalt överskott med 14 085 tkr jämfört med budget. 
 
De större resultatavvikelserna för regionförbundets kansli beror på följande resultatenheter: 
 
Regionförbundets kansli 
Resultatenhet 

 
TKR 

Förtroendevalda -1 358 
Kansli 1 437 
Kurs och konferens 1 048 
Regional utveckling 2 924 
AV-Media 370 
Övrigt 658 
SUMMA 5 079 
 
 
Årets utfall med 5 079 tkr beror huvudsakligen på följande faktorer: 
 

a) Avvikelsen på kansliet beror huvudsakligen på högre ränteintäkter än budgeterat (2 301 tkr 
jämfört med budget 350 tkr). 

b) Ett bra resultat för verksamheten på kurs & konferens som gav ett utfall på 1 248 tkr vilket var  
1 048 tkr över budget. Utfallet beror huvudsakligen på en lyckad Tylösandsvecka med nästan  
2 300 besökare. 

c) Avdelningen för regional utveckling har dels haft flera vakanser under året och dels ökat andelen 
personal som arbetar i projekt och har därmed fått ökade intäkter. 

d) AFA försäkring har under 2012 återbetalat tidigare inbetalda försäkringspremier avseende 2007 
och 2008 till ett belopp av 1 184 tkr. 

 
Vid utgången av 2012 uppgick regionförbundets eget kapital till 13 686 tkr. Enligt de antagna finansiella 
målen skall inte Regionförbundets eget kapital understiga 3 000 tkr. 
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De större resultatavvikelserna för Länstrafiken Kronoberg beror på följande resultatenheter: 
 
Länstrafiken Kronoberg 
Resultatenhet 

 
TKR 

Förtroendevalda -1 358 
Regiontrafik -4 721 
Räntor 464 
Älmhults stadstrafik 813 
Krösatåg -2 719 
Öresundståg 12 913 
Regionaltåg 1 745 
Övrigt 1 869 
SUMMA 9 006 
 
 
Årets utfall med 9 006 tkr beror huvudsakligen på följande faktorer: 
 

a) Avvikelsen för förtroendevalda beror på att kostnaden enligt regionfullmäktiges budgetbeslut 
2011-05-27 beräknades till 3,2 MKR jämfört med 1,1 MKR i regionfullmäktiges ursprungliga 
budgetbeslut avseende Länstrafiken 2010-12-17.   

b) Resultatet för Öresundstågtrafiken var klart bättre än budget (12 913 tkr) vilket i första hand 
beror på ökade intäkter och ökat resande. Sträckan Alvesta - Kalmar tillkom från december 2011.   

c) Resultatet för regiontrafiken med buss var 4 721 tkr lägre än budget vilket beror på ökade 
kostnader p.g.a. index samt ökade kostnader för gränstrafiken.  

d) Avvikelsen för Krösatågstrafiken beror på ett beslut i regionstyrelsen 2011-04-13 om utökad 
trafik till en beräknad merkostnad 2012 av 3,3 MKR utöver den fastställda budgeten. 
Underskottet blev slutligen något lägre; 2,7 MKR. 

e) I budget 2012 fanns 1 745 tkr för drift av ett nytt regionaltågssystem under 2012. Trafikstarten 
blev senare framflyttad och kommer att ske i december 2013.  

 
Vid utgången av 2012 så uppgick Länstrafikens eget kapital till 58 173 tkr. Enligt de antagna finansiella 
målen skall inte Länstrafikens eget kapital understiga 10 000 tkr. Den fastställda budgeten för 2013 är 
underfinansierad med 5 000 tkr. 
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Måluppfyllelse 

Mål utifrån god ekonomisk hushållning 
I den kommunala redovisningslagen anges att mål för god ekonomisk hushållning skall fastställas.  
 
Regionfullmäktige fastställde 2011-05-27 budget för 2012 samt mål för 2012 utifrån god ekonomisk 
hushållning (§ 38/11).   

Regionfullmäktige fastställde 2011-12-09 verksamhetsplan för 2012 (§ 69/11).  
 
Finansiella mål  
Målen och måluppfyllelsen för 2012 redovisas här: 

Mål Måluppfyllelse 

Regionförbundets olika verksamheter skall bedrivas inom tilldelad 
budgetram. 

Klart. Utfallet 2012-12-31 är 
14,1 MKR bättre än budget. 

Mål: Förbundsordningen skall revideras under 2011 med målsättningen 
att en ny förbundsordning skall träda ikraft 2012.  

Klart. En ny 
förbundsordning gäller från 
2012. 

Nya satsningar och permanentande av projektverksamhet skall vara fullt 
finansierade och tydligt redovisas vid respektive beslut. Även principerna 
för kostnadsfördelningen mellan medlemmarna skall redovisas vid 
respektive beslut. 

Klart. Löpande uppföljning. 

Länstrafikens eget kapital får minska till lägst 10 MKR innan återställande 
ska ske. 

Klart. Länstrafikens eget 
kapital var 2012-12-31 
sammanlagt 58,2 MKR. 

Regionförbundets eget kapital (exklusive länstrafiken) får minska till lägst 
3 MKR innan återställande ska ske. 

Klart. Regionförbundets eget 
kapital var 2012-12-31 
sammanlagt 13,7 MKR. 

Kassalikviditeten (betalningsförmågan på kort sikt) skall vara över 95 %.  
Med kassalikviditet avses kvoten omsättningstillgångar/kortfristiga 
skulder.  

Klart. Utfallet 2012-12-31 var 
113,1 %. 

Soliditeten (betalningsförmågan på lång sikt) skall vara över 8 %.  
Med soliditet avses kvoten eget kapital/totalt kapital.  

Klart. Utfallet 2012-12-31 var 
22,2 %. 
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Driftredovisning per verksamhet  
inklusive interna poster, tkr 

Regionförbundets driftverksamhet 
exklusive projekt 

Utfall Budget  Utfall Budgetavvikelse 

 2012 2012 2011 2012 
     
Verksamhetens intäkter 712 185 659 025 657 719 53 160 
Finansiella intäkter 3 143 700 2 408 2 443 
Verksamhetens kostnader arbetskraft -71 911 -57 609 -63 204 -14 302 
Övriga verksamhetskostnader -629 332 -602 116 -583 719 -27 216 
Årets resultat totalt 14 085 0 13 204 14 085 
     
Fördelat per verksamhet:     
     
Länstrafiken Kronoberg     
     
Verksamhetens intäkter 604 358 570 956 562 068 33 402 
Finansiella intäkter 842 350 1 180 492 
Verksamhetens kostnader arbetskraft -30 171 -29 825 -27 978 -346 
Övriga verksamhetskostnader -566 023 -541 481 -526 525 -24 542 
Årets resultat Länstrafiken 9 006 0 8 745 9 006 
     
Regionförbundets basverksamhet     
     
Verksamhetens intäkter 107 827 88 069 95 651 19 758 
Finansiella intäkter 2 301 350 1 228 1 951 
Verksamhetens kostnader arbetskraft -41 740 -27 784 -35 226 -13 956 
Övriga verksamhetskostnader -63 309 -60 635 -57 194 -2 674 
Årets resultat kansliet 5 079 0 4 459 5 079 
 
I not 17 specificeras budgetavräkning för respektive verksamhet. De olika verksamheterna kommenteras 
även i respektive verksamhetsberättelse. Till regionförbundets basverksamhet hänförs bland annat kansli, 
regional utveckling, AV-media och Kurs och konferens. 
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Investeringsredovisning 

Investeringar, belopp i tkr 2012 2012 2011 2013 
 Utfall Budget Utfall Budget 
     
Länstrafiken Kronoberg     
Kontorsinventarier kansli 99 100 48 100 
Serviceresor 175 100 75 100 
Biljettmaskiner 93 3 000 714 1 000 
Trafikinformation, monitorer, realtidssystem 0 300 0 300 
Hållplatstoppar 0 100 303 2 500 
Öresundståg  0 0 31 917 0 
Hållplatsutrop 0 200 138 0 
Trafikdatabas, planeringssystem 0 100 0 100 
Datautrustning 105 100 0 200 
Fordonsdatorer, fordonsutrustning 0 200 0 20 000 
Kameraövervakning 0 100 0 0 
Delsumma Länstrafiken Kronoberg 472 4 300 33 195 24 300 
     
Regionförbundets kansli     
Datautrustning kansli 53 300 0 300 
Kontorsinventarier  53 200 56 200 
Delsumma Regionförbundets kansli 106 500 56 500 
     
TOTALSUMMA NETTOINVESTERINGAR 578 4 800 33 251 24 800 
 
 

Pensionsförvaltning 

Regionförbundet har från och med 2010 tecknat en försäkringslösning för all personal.  
 
Regionförbundet har under 2012 haft pensionsavtalet KAP-KL, vilket innebär att regionförbundet under 
2012 har avsatt 4,5 % av personalens löner som de anställda själva får placera. Denna skuld kommer att 
betalas in 2013 till Skandikon. 
 
Regionförbundet har under 2012 avsatt 595 tkr avseende pensionsåtagande för förtroendevalda vars 
tjänstgöringsgrad överstiger 40 %. Total avsättning 2012-12-31 är därmed 655 tkr. Utöver avsättningen 
finns också en ansvarsförbindelse på 408 tkr. 
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Väsentliga personalförhållanden 

Personal 2012 2011 
Genomsnittligt antal anställda 119,8 106,1 
Kvinnor 78,2 67,1 
Män 41,6 39,0 
   Fördelning mellan män och kvinnor i förbundets styrelse   
Kvinnor 9 9 
Män 6 6 
   Fördelning mellan män och kvinnor i ledning   
Kvinnor 4 4 
Män 7 7 
   Löner: (tkr)   
Regiondirektör och förtroendevalda 3 309 3 306 
Varav män 2 270 2 114 
Varav kvinnor 1 039 1 192 
Övrig personal 47 015 39 487 
Varav män 15 847 17 350 
Varav kvinnor 31 168 22 137 
Sociala avgifter och pensionskostnader 21 012 17 340 
      
Personalens sjukfrånvaro (uttryckt i procent)   
      
Total sjukfrånvaro i förhållande  2,81 % 3,21 % 
till den sammanlagda ordinarie arbetstiden   
      
Total sjukfrånvaro exklusive långtidssjukskrivna 1,50 % 2,13 % 
      
Andelen av total sjukfrånvaro som har varat 46,53 % 33,68 % 
i 60 dagar eller mer   
      
Sjukfrånvaron för kvinnor i förhållande till den sammanlagda   
ordinarie arbetstiden för kvinnor 3,73 % 4,23 % 
      
Sjukfrånvaron för män i förhållande till den sammanlagda ordinarie   
arbetstiden för män 1,06 % 1,46 % 
      
Sjukfrånvaro för åldersgruppen 29 år och yngre i förhållande till den    
sammanlagda ordinarie arbetstiden för den åldersgruppen 2,84 % 1,63 % 
      
Sjukfrånvaro för åldersgruppen 30-49 år i förhållande till den   
sammanlagda ordinarie arbetstiden för den åldersgruppen 2,68 % 2,11 % 
      
Sjukfrånvaro för åldersgruppen 50 år och äldre i förhållande till den   
sammanlagda ordinarie arbetstiden för den åldersgruppen 2,96 % 5,10 % 
      
Andel ej sjukfrånvarande (andel anställda som inte haft någon sjukdag) 48,26 % 45,32 % 
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Verksamhetsberättelse 

Övergripande fokusområden för regionförbundet 2012 
• Ansöka om ny regionbildning 2016 

Kronobergs län har tillsammans med landsting och regionförbund i Kalmar län och Blekinge län 
samt Region Skåne och Kommunförbundet Skåne bildat en ideell förening för bildandet av en ny 
regionkommun i södra Sverige. En projektledare för arbetet upphandlas och en webbsida med 
information om arbetet håller på att färdigställas.    
 

• Regionförbundet går från att vara trafikhuvudman till att bli kollektivtrafikmyndighet för 
Kronobergs län. 
Kollektivtrafikmyndigheten inrättades 1 januari 2012. Årets viktigaste uppgift var att slutföra 
arbetet med Trafikförsörjningsprogrammet, vilket fastställdes av regionfullmäktige 12 oktober. En 
ny budgetprocess för Länstrafiken Kronoberg togs fram och fastställdes under hösten av 
regionstyrelsen. 
  

• Förändra tjänstemannaorganisationen för att ta hand om det nya myndighetsuppdraget. 
Regionförbundets tjänstemannaorganisation har ändrats två gånger under året för att på bästa sätt 
svara upp mot kollektivtrafikmyndighetens uppdrag och verksamhet.  
 

• Förtydliga regionförbundets verksamhet, resultat och uppföljning. 
Ett omfattande arbete har genomförts för att identifiera och förtydliga regionförbundets mål. 
Samtliga avdelningar har varit involverade i arbetet, vilket har resulterat i en ny struktur och ett 
nytt innehåll i regionförbundets verksamhetsplan från och med 2013. Verksamhetsplanen för 
2013 antogs av regionfullmäktige i december. 
 
Ambitionen att arbeta målstyrt utifrån politiskt antagna mål, med tydlighet och mätbarhet i 
verksamhetsuppföljningen, ska genomsyra samtliga delar av verksamheten. Resultaten av 
regionförbundets aktiviteter ska kommuniceras i enlighet med det nya varumärket och den 
grafiska profilen. Den sedan årsskiftet nya avdelningen för ledningsstöd ansvarar för arbetet med 
övergripande verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning. En tjänst som 
utvecklingsstrateg har tillskapats för att komplettera tjänsten som ansvarar för analys, uppföljning 
och statistik.    
 

• Integrera OECD:s rekommendationer 
OECD:s slutsatser och rekommendationer har fått stor genomslagskraft i Kronobergs län och 
bl.a. Linnéuniversitetet och Länsstyrelsen arbetar med att integrera rekommendationerna i sitt 
arbete. Under året har även regionförbundet successivt implementerat rekommendationerna i vårt 
process- och projektarbete. Ett exempel på det förstnämnda är arbetet med att ta fram en regional 
innovationsstrategi medan exempel på det sistnämnda är t.ex. projektet Studentmedarbetare.   
 

• Utveckla kontakter med näringslivet genom Regionalt forum och projekt för att främja 
länets näringslivsutveckling 
Under året framkom att möten inom ramen för Regionalt forum inte var det mest ändmålsenliga 
sättet att utveckla kontakter med näringslivet eller att främja näringslivsutveckling. 
Regionförbundet har istället utvecklat ett arbetssätt som innebär att kontakterna med näringslivet 
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sker inom vårt ordinarie utvecklingsarbete, t.ex. genom Klimatkommissionen, TvärdraG och 
Yrkeshögskola Kronoberg.    
 

• Fördjupa samarbetet med Länsstyrelsen i Kronobergs län 
Regionförbundet har idag ett nära och fruktbart samarbete med Länsstyrelsen, både på 
ledningsnivå där man möts regelbundet för att stämma av gemensamma frågor, och via samarbete 
inom olika områden, t.ex. regeringens uppdrag om Glasriket, miljö- och klimatfrågor samt 
integrationsfrågor. 
 

• Fördjupa länets internationella arbete  

- EU-kompetens 
Det internationella engagemanget växer i länet, men fortfarande finns stor potential till utveckling. 
Två av länets kommuner deltar aktivt i Småland Blekinges EU-kompetensprojekt genom att 
använda möjligheten att ta hjälp av en EU-coach som erbjuds inom ramen för projektet. Samtliga 
kommuner och landstinget deltar i projektets utbildningssatsningar för chefer, politiker och 
tjänstemän.  

 
- Sydafrika 

Samarbetet med Sydafrika fortsätter och engagemanget från kommunerna, landstinget och 
Linnéuniversitetet växer. Ett flertal projekt bedrivs bl.a. med fokus på gender, patientsäkerhet, 
ungt ledarskap inom idrott, ekonomi- och finansfrågor samt personalfrågor.  

 
- Euroregion Baltic (ERB) 

Regionstyrelsens ordförande har under 2012 varit ordförande i Euroregion Baltics styrelse, tillika 
har Regionförbundet södra Småland en ungdomsrepresentant i styrelsen som varit ordförande i 
Euroregion Baltics ungdomsstyrelse under året.  

 
- Småland-Blekinges Brysselkontor 

Samarbetet inom ramen för Småland Blekinges Brysselkontor fortsätter och samarbetet har 
bedrivits enligt plan. Regionförbundet södra Småland deltar i samtliga arbetsgrupper inom ramen 
för samarbetet, representationen kommer framförallt från avdelningen för regional utveckling. 
Under året har Småland Blekinge aktivt sökt att involvera Landstinget Kronoberg tydligare i 
samarbetet.  

 
- Kinasatsning 

Regionens satsning på Kina fortsätter och det affärsstödjande kontoret i Shanghai är nu invigt. 
Inom ramen för Kinasatsningen har ett flertal aktiviteter och affärsstödjande insatser genomförts 
tillsammans med flera aktörer i och utanför länet. Ett samarbetsavtal med Suzhou stad är på plats 
och har lett till intensifierade kontakter mellan Regionförbundet södra Småland och Suzhou. 
Kontakter som med stor fördel kan användas i affärsstödjande insatser.  

 

Regionförbundets ledning 
Regiondirektörens ledningsgrupp består av avdelningschefer och personalchef. Ledningsgruppen träffas 
cirka tio gånger/år för att diskutera drifts- och arbetsgivarfrågor, men även diverse utvecklingsfrågor. Vid 
varje möte förs anteckningar som finns tillgängliga på regionförbundets Intranät.   
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Fokus 2012: 

• Arbetet med att utveckla och fördjupa ledningsgruppen fortsätter. Individuell 
handledning ska fortsatt erbjudas alla chefer. 

Ledningsgruppens möten har vid fyra tillfällen under året besökts av två konsulter som med hjälp 
av reflektioner och diskussioner bistått arbetet med att utveckla och fördjupa ledningsgruppen 
som grupp och individer. Ledningsgruppen har också erbjudits individuell handledning, något 
som några använt sig av.  

• Inför 2012 ska en förankrad och samverkad grundsyn på ledarskapet i regionförbundet 
finnas på plats. 
Ledningsgruppen har på egen hand tagit fram en värdegrund för arbetet som ledare och chef på 
regionförbundet. Dokumentet har arbetats in som en del av värdegrunden för regionförbundets 
samtliga medarbetare. Diskussioner om delar av värdegrunden är en stående punkt på alla träffar 
med ledningsgruppen och arbetsplatsträffar (APT). Vid APT erbjuds avdelningarna dessutom ett 
internt stöd i form av diskussionsledare och handledning.    
 

• Under 2012 ska en kartläggning och analys av omvärldens lönebildning genomföras. 
Regionförbundet har under året genomfört en lönekartläggning med fokus på eventuella 
skillnader mellan kvinnor och män. Lönekartläggningen har mynnat ut i en handlingsplan och 
resultatet togs i beaktande vid årets lönerevidering. I samband med lönekartläggningen 
genomfördes även en jämförelse där lönerna på regionförbundet jämfördes med löner i 
kommuner, landsting och kommunala bolag i södra Sverige. 
 

Länstrafiken Kronoberg 
2012 var ett händelserikt år för Länstrafiken Kronoberg. Ett flertal upphandlingar har påbörjats och några 
har avslutats, bland annat en stor trafikupphandling avseende linjetrafiken. Under sommaren startade det 
nya avtalet för Serviceresor, vilket skedde på ett alldeles utmärkt sätt både från entreprenörerna och 
Serviceresor. Resandemässigt har stadstrafiken i Växjö haft en ökande kurva under hela året, medan 
regiontrafiken har backat något, delvis beroende på omflyttning från buss till tåg. Både Öresundståg och 
Krösatågen har haft en god ökning avseende resor. Intäktsmässigt har Öresundstågen ökat mest, beroende 
på att sträckan Växjö-Kalmar tillkommit samt på en fortsatt ökad resandevolym Växjö-Malmö. 
Seviceresor har haft ett minskat resande, delvis beroende på att Älmhult kommun valde att upphandla 
själva och att det nya systemet har effektiviserat samåkningen. 

Statistik i korthet  

• Andelen kontanter ombord på bussarna har minskat och ligger den sista december på 9,78 % vilket är 
att jämför med 77,8 % samma tidpunkt 2008. 

• Försäljningen på Mina sidor har ökat och står för 14,7 % av den totala försäljningen. (siffran är ett 
snitt för hela 2012, för enbart december 2012 är snittet 16,1 %) 

• Antalet medlemmar på Mina sidor har sedan 2011 ökat med 31,5 % och uppgår nu till 18 863 
medlemmar.  

• Nöjd kund index ligger på 59 % och är en minskning med 3 procentenheter jämfört med 2011. 
• Andelen resenärer som är nöjda med sin senaste resa är 78 % under 2012, vilket är oförändrat jämfört 

med 2011. 
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Trafik 
2012 handlade mycket om trafikupphandlingar och ny trafik. Skolskjutsarna i länet gick in i en ny 
avtalsperiod, en förändring som förlöpte mycket bra. Bland annat byttes skolbussarna runt om i länet ut 
mot nya, modernare fordon. I linjetrafiken slutfördes upphandlingen som har trafikstart juni 2013. Avtal 
tecknades med 11 bolag och förberedelserna för trafikstarten drog igång under hösten 2012. 

Fokus 2012: 

• Driftsätta ny skolskjutstrafik med avtalsstart hösten 2012. 
Arbetet förlöpte enligt plan. Samarbetet med entreprenörerna inleddes under vintern/våren och 
när höstterminen började gick det nya avtalet igång och de nya bussarna rullades ut. Trafiken 
planerades färdigt i tid och fordonen har godkänts. Skoltrafiken rullar nu enligt plan. 
 

• Slutföra upphandling av linjetrafik med trafikstart 2013 
Upphandlingen är genomförd. Tilldelningsbeslut skickades 2012-06-13. Under hösten inleddes 
samarbete med de nya entreprenörerna. Bland annat godkändes efterhand de fordon som dessa 
avser att beställa. Arbetet med interna processer för att kvalitetssäkra den kommande trafiken 
påbörjades också. Den nya avtalsperioden kommer att innebära mer trafik och högre kvalitet. 
 

• Förbereda trafikstart regionaltåg Hässleholm-Växjö samt ev. utökning av regionaltåg 
Nässjö-Växjö. 
Förberedelserna inför tågstarten Hässleholm-Växjö påbörjades under hösten. Ett delsteg var att 
stationen i Gemla öppnades. Utredningar om beslutade inbesparingar i parallell busstrafik har 
påbörjats och förankringsarbetet med berörda parter är inlett. 
 

• Utreda och eventuellt upphandla tilläggsutrustningar inför trafikstart 2013. 
Utredningen gjordes i början av året. Den följdes av en upphandling som överklagades och fick 
göras om. I december inlämnades nya anbud. Utrustningen kommer att vara en del av 
kvalitetshöjningen under nästa avtalsperiod som börjar juni 2013. Överklagandeprocessen riskerar 
att äventyra att inte alla önskade funktioner finns på plats som planerat vid trafikstarten. 
 

• Utveckla trafikstörningsinformationen och eventuellt inrätta en 
trafikledning/trafikstörningsenhet, med uppgift att informera om trafikstörningar och 
aktivt verka för att lösa trafikstörningarna på ett smidigt sätt. 
Arbetet med trafikstörningsinformationen har integrerats i teknikupphandlingen i föregående 
punkt. Trafikledningen har placerats i Alvesta. Tre personer har anställts och den 19 november 
drog verksamheten igång. Under 2013 kommer verksamheten efterhand att utökas till att komma 
i full drift i september 2013. 
 

• Förbereda och eventuellt genomföra uppgradering av trafikplaneringsverktyget Rebus. 
Uppgradering har skett under hösten. Bedömningen gjordes att det fanns något för mycket 
driftstörningar för att börja använda systemet skarpt varför driftstart bestämdes till våren 2013. 
Uppgraderingen ger nya funktioner i planeringen, samt förbättringar i statistik och ekonomiska 
rapporter. 
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Marknad och försäljning 
Marknads- och försäljningsavdelningen har under året i huvudsak fortsatt att jobba vidare med de åtgärder 
som finns beskrivna i Kvalitetslyftet, med syftet att vända den negativa utvecklingen av såväl resandet som 
kundnöjdheten i busstrafiken. Fokus har också varit att fortsatt arbeta med åtgärder för att minska 
kontanthanteringen ombord på bussarna. Mycket arbete har lagts ned på införandet av kontanttillägget, 
pendlarkampanjen för Krösatågen och invigningen av Gemla station. För kundcenters del har fokus legat 
på övertagandet av försäljningen av SJ:s biljetter samt flytt till nya lokaler. 

Fokus 2012: 

Åtgärder Kvalitetslyftet 

• Ta fram åtgärdsprogram för Kvalitetslyftet del 2. 
En utvärdering av arbetet i Kvalitetslyftet har genomförts och ett åtgärdsprogram för det fortsatta 
arbetet, Kvalitetslyftet del 2, har tagits fram. Åtgärdsprogrammet har presenterats för trafiknämnden. 
 

• Implementera ny varumärkesplattform och en ny grafisk profil. 
Länstrafikens och Serviceresors varumärkesplattform färdigställdes under våren och den nya grafiska 
profilen började implementeras på Serviceresors fordon i juni. Arbetet med implementeringen av den 
nya grafiska profilen hos länstrafiken har påbörjats på olika sätt och kommer att lanseras ut mot kund 
i samband med lanseringen av ny hemsida den 28 januari 2013. 

 
• Införa enhetlig resegaranti för buss och tåg. 

Gemensam och enhetlig resegaranti infördes hos samtliga trafikbolag i södra Sverige den 1 juli 2012. 
 

• Utveckla/implementera nya kanaler och arbetssätt för hantering av 
trafikstörningsinformation. 
Ny trafikledningscentral har inrättats under hösten 2012 och planen är att trafikledningscentralen 
kommer att vara i full drift under våren 2013. Trafikledningscentralen kommer bland annat att 
ansvara för informationsspridningen vid trafikstörningar. 
 

• Fortsatt utveckla samarbetet med entreprenörerna/förarna. 
Länstrafikens driftmöten med entreprenörerna har utvecklats och förbättrats. På mötena träffas 
personal från länstrafiken och entreprenörerna för att diskutera aktuella driftsfrågor, t ex kring den 
tekniska utrustningen i fordonen. För att få effektivare möten har bland annat processen kring 
driftmöten förtydligats. 
 

• Öka kunskapen om kollektivtrafiken. 
En rad marknadsföringskampanjer har genomförts under året, bland annat en priskampanj för 
busstrafiken, en lanseringskampanj för appen MobiTime och en kampanj för biljetten Duo/familj för 
Öresundstågen, samt en pendlarkampanj för Krösatågen. Länstrafiken har i samarbete med övriga län 
som ansvarar för Krösatågstrafiken tagit fram en ny kundtidning, Lingonet, som i första hand är ett 
inspirationsmagasin för Krösatågens resenärer. Tre nummer av länstrafikens egen kundtidning Hit & 
Hän har getts ut. Under året har även två nya busslinjer invigts; linje 157 mellan Älmhult och Ljungby 
samt den nya stadslinje 30 i Älmhult. Avdelningen har också deltagit på en rad olika mässor under 
året, bland annat Resemässan, Välkomstmässan och Trafikantmässan. 
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• Utveckla nya erbjudanden t.ex. sommarlovskort och lördagsbiljetten. 
Sommarlovskortet har erbjudits alla ungdomar upp till 20 år i länet. Sommarlovskortet finns i tre 
varianter och ger ungdomar möjlighet att resa för halva priset under två månader. Länstrafiken har 
även i samarbete med Växjö kommun erbjudit resenärer i Växjö den nya lördagsbiljetten, som ger 
gratis returresor i stadstrafiken mellan kl. 9-17 under lördagar. I samband med mässdeltagande under 
året har länstrafiken erbjudit mässdeltagarna rabatt vid köp av Resekort. 

 
Åtgärder för att minska kontanthanteringen 

• Fortsatt utveckla av Mina sidor. 
Prestandan på Mina sidor har förbättrats för att göra systemet snabbare och enklare att jobba i. 
Dessutom har förberedelser pågått för att byta version av Mina sidor till Mina sidor Next som 
kommer att lanseras under våren 2013. Bytet till ny version innebär bland annat att systemet 
kommer att bli mycket snabbare för kunderna. 

 
• Införa prisdifferentiering i de olika försäljningskanalerna. 

Prisdifferentiering (kontanttillägget) infördes den 9 december 2012 i samband med införandet av 
taxan 2013, enligt fullmäktigebeslut 2012-05-25. Under året har förberedelser inför detta genomförts 
och bland annat har tester av Chip & Go i betalkortsterminalerna genomförts och systemet har 
införts i stora delar av bussparken. Chip & Go innebär att man inte behöver använda PIN-kod vid 
betalning av summor under 200 kr.  

 
Under året har även SMS-biljetter i regiontrafiken införts och en utvärdering av länstrafikens 
försäljningskanaler har genomförts. MobiTime har under hösten utvecklats till att från och med 1 
februari 2013 bli den enda kanalen för att köpa biljetter med mobilen. Möjligheten att köpa biljetter 
via SMS försvinner bland annat på grund av den nya betaltjänstlagen. Fyra nya försäljningsställen har 
tillkommit, vilket betyder att det nu finns försäljningsställen i varje kommun. 
 

• Utveckla koncept och strategier för att aktivt kunna arbeta med företagsbearbetning. 
Utvecklingen av ett företagskoncept har påbörjats under hösten 2012 och planen är att ett färdigt 
koncept ska presenteras för trafiknämnden under våren 2013. 
 

• Införa prenumerationslösning på Mina sidor.  
Utveckling av en prenumerationslösning försvåras då befintligt biljettsystem inte klarar av att hantera 
en sådan funktion. Utvecklingen måste ske i samarbete med de trafikbolag som har samma 
biljettsystem. Detta är skjutet på framtiden tills vidare. 
 

• Klargöra och följa upp målet för minskningen av kontanthanteringen. 
Uppskattningen är att kontanthanteringen kommer att ligga mellan 5-10% efter det att 
prisdifferentieringen har införts den 9 december 2012. I december låg kontanthanteringen på strax 
under tio procent.  

Kundcenter 

• Utveckla den interna arbetsmiljön. 
Den interna arbetsmiljön har setts över och antalet arbetsplatser har utökats. Personalen har också 
tilldelats olika ansvarsområden. 
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• Arbeta vidare med att utveckla arbetsrutinerna vid trafikstörningar. 
Arbetsrutinerna har setts över och ändrats en del efter det att trafikledningen kom på plats.  
 

• Övertagande av SJ:s försäljning 
Kundcenter har tagit över försäljningen av SJ:s biljetter, då SJ valde att lägga ner sin butik i Växjö 
resecentrum. I samband med detta tog kundcenter också över SJ:s gamla lokaler.  

Övrigt 

• Förbereda och lansera trafikstart för regionaltåg på sträckan Växjö-Hässleholm. 
Förberedelser inför trafikstart av regionaltågen påbörjas under hösten 2012. I december invigdes 
stationen i Gemla. Övriga stationer; Diö, Vislanda och Markaryd invigs i december 2013. 
 

• Upphandlingar 
I slutet av året har fyra upphandlingar påbörjats; reklambyråtjänster, hållplatstoppar, tryckeritjänster 
samt upphandling av infotainmentsystem. Upphandlingen för reklambyrå är avslutad. Övriga tre 
upphandlingar blir klara under våren 2013. 
 

Serviceresor 
Under 2012 har verksamheten tagit sig an ett antal större utmaningar som innebär ytterligare höjning av 
kvaliteten på resorna, allt från beställning av resa till dess genomförande. Utveckling av nya kanaler för 
bokning av resor har påbörjats, i syfte att öka tillgängligheten för den enskilde resenären, för vårdens 
personal och för de kommunala verksamheterna. De nya kanalerna kommer att vara i full drift under 
2013. De befintliga verksamhetssystemen har utvecklats, bland annat genom införandet av omvänd 
fakturering. 

Ett omfattande arbete g jordes inför avtalsstarten 1 juli:  

• Revidering av zoner för prisberäkning av färdtjänstresor. Samtliga zongränser överensstämmer nu 
med de som finns i den allmänna kollektivtrafiken.  

• Genomgång av avtal och inläggning av nya entreprenörer, fordon med prissättning med mera.  
• Förberedelse och test av omvänd fakturering. Detta innebär att pris sätts vid beställning av resa, 

vilket på sikt innebär enklare och snabbare administration i samband med avräkning som sker en 
gång per månad.  

• Utbildning av ny personal (6 personer) pga. sjukdom, föräldra- och studieledighet. Beräknad 
utbildningstid för beställningsmottagare är 1 månad och för trafikplanerare ca 6 månader.  

Fokus 2012 

• Fortsatt utveckling av de befintliga verksamhetssystemen, bland annat införande av 
omvänd fakturering fullt ut fr.o.m. den nya avtalsperioden med start 1 juli 2012.  
Omvänd fakturering infördes enligt plan 1 juli. 
 

• Fortsatt utveckling av bland annat bokning via webb och e-post.  
Systemet finns klart men sluttester ej gjorda. 
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• Ökad punktlighet vid hämtning/avlämning av kund (medelvärde under året) 
Från 1 juli dvs. nya avtalsperioden har det skett en klar förbättring och från och med då utökades 
även fordonsparken från 48 till 55 fordon. 

Inom 10 min 
- Ökat från 77 % 2009 till 84 % 2012 

 
Inom 11 – 20 min 

- Minskat från 11 % 2009 till 9 % 2012 
  
Inom 21 – 30 min  

- Minskat från 4 % 2009 till 3 % 2012 
  
Mer än 30 min  

- Minskat från 8 % 2009 till 4 % 2012 
 

• Fortsatt kvalitetssäkring genom bland annat analys av in- och utgående samtal.  
Antalet inkommande samtal ligger fortsatt på oförändrad nivå med i genomsnitt 18 000 
samtal/månad, varav drygt 16 500 avser bokning/avbokning av resor. 
 

• Fortsätta att utveckla det interna arbetet för att öka effektiviteten. Budget, bokslut och 
redovisning överförs under året från ekonomi till Serviceresor.  
Utöver införande av omvänd fakturering pågår ytterligare utveckling av bokningsprogram för 
färdtjänst- och sjukresor samt kompletteringstrafik. Förberedelsearbete pågår för att införa 
kartstöd vid bokning av och planering av resor. Därtill har fordonen fått GPS-navigering till alla 
adresser vilket förbättrar precisionen av restider. 

Under hösten drabbades verksamheten av stora problem i samband med en systemuppgradering och det 
har konstaterats ett antal fel som påverkar såväl ersättning till entreprenörer, medlemmarnas kostnader 
och verksamhetens arbete. 
 
Ett utvecklingsarbete har gjorts och görs fortlöpande för att bland annat följa kötider. Ett externt 
verktyg, Kundbarometern (ANBARO), där Serviceresor gick med 2009, har använts under hela 2012. 
Kundbarometern är en samverkan genom Svensk kollektivtrafik och för närvarande 18 
beställningscentraler. Barometern mäter kundnöjdheten dels för beställningscentralen, dels för 
entreprenören och dels för hela resan. Antalet tillfrågade ökades från september 2010, två 
färdtjänstresenärer och två sjukresenärer varje dygn mot tidigare en av varje. 
 
Av tabellen framgår att kundnöjdheten varierar något mellan åren. Sedan mätningarna startade 2009 har 
helheten fått betyget 93 % – 96 % i kundnöjdhet. 
 
 

  
2009 2010 2011 2012 

% Plats % Plats % Plats % Plats 
Centralen 90 15 92 11 94 11 92 9 
Resan 96 5 95 11 97 5 94 10 
Helheten 
(centralen/bilen) 94 8 93 12 96 8 93 11 
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• Utveckla samverkan med andra beställningscentraler i vår närhet (Halland och Kalmar)  

Detta arbete har inte hunnits med på grund av utbildningsinsats för nyanställd personal och 
vikarier. Omkring en tredjedel av personalen är eller har varit tjänstledig för studier, 
föräldraledighet etc. Införandet av omvänd fakturering var mer omfattande arbete än vad som 
först förutsågs. 
 

• Utveckla samarbetet med entreprenörer/förare. Utbildningar/fikamöten 
Inför den nya trafikstarten har det varit ett entreprenörsmöte och därtill ytterligare ett under 
senhösten. 
 

Övrigt under 2012 
Serviceresor har under 2012 förmedlat drygt 245 000 resor (sjukresor, färdtjänst, riksfärdtjänst och resor 
med kompletteringstrafiken). 
 
 

Antalet resor 2008 – 2012 exkl. 
kompletteringstrafik 2008 2009 2010 2011 2012 

Ökning/minskning 

2008 - 2012 
Alvesta kommun färdtjänst 15 804 13 992 14 096 15 025 14 041 -1 763 
Ljungby kommun färdtjänst 26 069 24 056 26 552 26 064 26 248 179 
Tingsryd kommun färdtjänst 7 316 7 412 8 020 8 214 7 725 409 
Uppvidinge kommun färdtjänst 6 870 7 372 7 725 9 375 9 718 2 848 
Växjö kommun färdtjänst 
Inkl riksfärdtjänst 69 089 69 187 72 556 69 199 71 808 2 719 

Älmhult kommun färdtjänst* 7 258 7 555 9 536 10 134 6 676 -582 
Lessebo kommun färdtjänst**  -   -   -   -  1 494  
SUMMA Färdtjänst 132 406 129 574 138 485 138 011 137 710 5 304 

       Sjukresor inkl Linnean 92 986 84 780 88 791 87 353 92 358 -628 

       Förvaltningsresor/daglig 
verksamhet  5 804 6 977 6 099 6 068 7 430 1 626 

           
TOTALT 231 196 221 331 233 375 231 432 237 498 6 302 
 
*Avser resor under perioden januari – juni. Efter 1 juli 2012 ansvarar Älmhult för sina egna 
färdtjänstresor. 
** Avser perioden juli – december. Före 1 juli ansvarade Lessebo för sina egna resor. 

Garantiärende och klagomål/avvikelser 

Resegarantin visar på en svag ökning under 2012. Det är något fler ärenden under första halvåret 2012 i 
jämförelse med andra halvåret. 
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  2009 2010 2011 2012 
Antal  
ärenden 86 232 276 307 
 
Utöver dessa ärenden har det skett kompensation (blomstercheckar och biocheckar) i samband med 
klagomål på annat sätt i 164 ärenden varav 57 under perioden juli - december. 

Infrastruktur och kommunikation 
Staben har upphört 
Staben för infrastruktur och kommunikation upplöstes 1 juni 2012, för att istället integreras i 
regionförbundets övriga organisation. Kollektivtrafikmyndigheten, med ansvar för den långsiktiga, 
strategiska utvecklingen av länets kollektivtrafik, flyttades då till den nyinrättade avdelningen för 
ledningsstöd. Infrastrukturplaneringen flyttades till avdelningen för regional utveckling, medan 
upphandling och ansvar för tågtrafik lades direkt under Länstrafiken Kronoberg. 
 
Fokus 2012: 
 
Trafikupphandlingar  

• Linjetrafikupphandling av buss med trafikstart 2013.  
Upphandlingen av länets linjetrafik avslutades i juni då styrelsen fattade tilldelningsbeslutet. Totalt 
kvalificerade sig 27 företag att delta i upphandlingen, vilket resulterade i 26 anbud från 18 företag. 
Avtal skrevs med 11 företag. Nuvarande avtalsperiod omfattar avtal med 16 företag. Totalt 
upphandlades 162 fordon, dagens avtal omfattar 151 fordon. 

Värdet på upphandlingen är 280 mkr/år eller 2.8 mdkr för hela avtalsperioden. Kostnaden ökar 
med ca 50 mkr per år med anledning av bland annat införande av biobränsle, ökad 
fordonskvalitet samt utbyggnad av trafiksystemet i främst Växjö stadstrafik.   

Samtliga fordon kommer att köras med förnyelsebara drivmedel. Regiontrafiken kommer 
huvudsakligen att köras med rapsmetylester (RME) och Stadstrafiken i Växjö och Älmhult 
kommer att köras på biogas. 

Avtalen börjar gälla 2013-06-16 och löper till juni 2023.  

• Nya stationer 
I januari öppnades stationerna i Lammhult och Moheda för tågtrafik Nässjö-Växjö. Trafikutbudet 
uppgår inledningsvis till 6 dubbelturer vardagar med ett mindre utbud på helger. Resandet har 
inledningsvis varit hyggligt framförallt från Lammhult. 
 
I december öppnades också Gemla station och den används för tågtrafik Värnamo-Växjö och 
Nässjö-Växjö.  
 

• Trafikstart tågtrafik sträckan Hässleholm–Växjö, samt trafik till/från Kalmar-Karlskrona 
I december 2013 är det trafikstart för den nya tågtrafiken Hässleholm-Växjö. 
Trafikupphandlingen beräknas vara avslutad i början på 2013. Denna görs i samverkan mellan 
Skånetrafiken, Blekingetrafiken, Kalmar Länstrafik samt Länstrafiken Kronoberg. 
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• Länstransportplan, avser årliga prioriteringar 
Under året har arbetet med prioritering av 2013 års medel pågått planenligt med tre möten i 
länsarbetsgruppen. Resultatet rapporterades till Regionförbundets arbetsutskott i samband med 
Tylösandsveckan i slutet av maj. 

I december 2012 kom besked från regeringen att den planerade revideringen av 
länstransportplanerna ska samordnas med den nationella planen. Detta innebär att tidplanen för 
länstransportplanen tidigarelagts med ett år.  
 

• Bygga upp ett kontaktnät i framför allt södra Sverige men även Stockholm och Bryssel 
t.ex. genom ledande av och deltagande i Småland/Blekinges transportgrupp inom ramen 
för regionens gemensamma Brysselkontor.  
Arbetet har genomförts enligt plan genom bland annat deltagande i Brysselkontorets 
gemensamma utbildningsprojekt ”EU kompetens Småland/Blekinge” om EU kunskap, där första 
utbildningstillfället genomfördes under våren 2012. Samordningsansvaret för den gemensamma 
transportgruppen Småland/Blekinge övergick vid halvårsskiftet till Region Blekinge. 
 

• Fördela medel via länstransportplanen till länets flygplats enligt nytt statligt uppdrag. 
Regeringsbeslut om driftbidrag till icke statliga flygplatser kom i mars 2012 och förslag till 
revidering av länets Länstransportplan har arbetats fram under våren för beslut i 
Regionfullmäktige i oktober 2012. 
 

 
PROJEKT  
kopplade till Infrastruktur och kommunikation 
 
Pågatåg Nordost  
Första spadtag i Diö 26 juni och Gemla 31 augusti, byggnation under hösten. Trafikstart december 2012 i 
Gemla och december 2013 i Diö. Projektering Vislanda och Markaryd pågår. Ombyggnation Växjö 
bangård pågår, driftsätts påsken 2013. 

TUSS – Tillväxt och utveckling i södra Sverige 
Alvesta Resecentrum invigdes 1 november av infrastrukturminister Catarina Elmsäter-Svärd. Projektering 
mötesstation Örsjö påbörjad, byggs 2013. EU-projektet ägs av Trafikverket men administreras av 
Regionförbundet södra Småland. 

TSS – Tågstopp södra Stambanan  
De nya stationerna i Moheda och Lammhult i Kronoberg och Stockaryd i Jönköpings län invigdes 4 
januari och en uppföljande slutkonferens hölls 27 mars. Projektet avslutades sista juni. 

Mötesspår Räppe  
Projektering genomfördes hösten 2011 och byggnation påbörjades i januari. EU-projektet godkändes i 
juni. Mötesspår Räppe driftsätts samtidigt med Växjö bangård vid påsk 2013. 

MOS – Baltic Link Motorways of the sea, Gdynia-Karlskrona  
Arbetet pågår enligt plan och projektets andra årsredovisning inlämnades till EU-kommissionen i mars. 

Markaryd – För framtiden  
I Markaryd byggs ytterligare en plattform för att möjliggöra genomgående trafik Hässleholm – Halmstad. 
Finansieras genom eget EU-projekt. 
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Sydnet 
Regionförbundet södra Småland fick i uppdrag av sina medlemmar att skapa ett resursnät för IT-
samverkan inom länet. Behov av ett resursnät fanns både hos Landstinget Kronoberg och enskilda 
kommuner. Landstinget hade redan ett nät som täckte hela länet men var i stort behov av redundans, d v s 
mer än en förbindelse till varje ort för att hålla viktiga system i drift. Kommunerna saknade ett gemensamt 
nät men var i behov av ett nät för att kunna samverka om IT-system och inom IT-drift. Regionförbundet 
sökte och erhöll nationella medel från Post- och Telestyrelsen (PTS) för att åstadkomma önskat nät. 
Regionförbundet genomförde upphandlingar och byggde ett fibernät mellan Lessebo och Tingsryd. 

 Bidragen från PTS var villkorade och detta innebar att byggnationen skulle genomföras på relativt sett 
kort tid från april 2010 till november 2010. Upphandlingen av schaktning angav ganska hårda viteskrav 
om inte överenskomna tider kunde hållas. Entreprenören NCC misslyckades med att hålla den 
överenskomna tiden för schaktning varvid regionförbundet påkallade vitesklausulen i avtalet. NCC har 
sedan bestridit viteskravet. En förlikningsförhandling genomfördes under hösten 2012 utan att 
regionförbundet och NCC kom överens. Ärendet kommer att tas upp för dom i tingsrätten under 2013. 

 I och med den försening som schaktningen orsakade kunde inte fiber blåsas förrän i april 2011. Dessvärre 
var den kabel som blåstes in i kanalisationen behäftad med fel som uppdagades först efter fibersvetsning i 
juni 2011. Felen påtalades för både den svenska leverantören Alcadon och för tillverkaren Teldor från 
Israel. Alcadon hävdade att felet på kabeln uppstått vid fiberblåsningen. Regionförbundet som gjort 
oberoende mätning av fibern samt undersökt fibern i minsta detalj har nu kommit fram till att skadan 
omöjligt kan ha skett vid fiberblåsningen utan är ett fabrikationsfel. En juridisk process är nu den väg som 
finns för att komma vidare. Förlikningsförhandling mellan regionförbundet och Alcadon kommer 
troligtvis påbörjas 2013.   

 Regionförbundet har bytt kabeln till en som uppfyller den upphandlade kravspecifikation. Avtal har 
tecknats mellan regionförbundet, Lessebo kommun och Tingsryds kommun som innebär att kommunerna 
kan använda anläggningen. Regionförbundet avser att överlåta anläggningen till kommunerna så snart som 
besiktningar är genomförda och eventuella restpunkter är åtgärdade. Ett övertagande är planerat under 
2013. 
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Kollektivtrafikmyndigheten  
 
Kollektivtrafikmyndigheten inrättades 1 januari 2012. Årets viktigaste uppgift var att slutföra arbetet med 
Trafikförsörjningsprogrammet, vilket fastställdes av regionfullmäktige 12 oktober. En ny budgetprocess 
för Länstrafiken Kronoberg togs fram och fastställdes under hösten av regionstyrelsen. Den nya 
budgetprocessen kommer att gälla fullt ut från och med arbetet med budgeten 2015.  
 
Myndigheten har under 2012 organisatoriskt tillhört avdelningen för regional utveckling (januari-maj) och 
därefter ledningsstöd (juni-december). Från och med 1 januari 2013 tillhör myndigheten åter avdelningen  
för regional utveckling. Två tjänster inom infrastrukturplanering har varit vakanta sedan försommaren 
2012, vilket har påverkat kollektivtrafikmyndighetens arbete. 
 
Fokus 2012: 
 

• Framtidens kollektivtrafik  
Begreppet Framtidens kollektivtrafik användes under planeringsfasen inför inrättandet av 
Kollektivtrafikmyndigheten. 
 

• Trafikförsörjningsprogrammet Kronoberg  
Regionstyrelsen beslutade den 13 juni att skicka ut trafikförsörjningsprogrammet på samråd. En 
uppdaterad version behandlades politisk av regionfullmäktige den 12 oktober. Därefter har 
vidtagit fortsatt arbete med att komplettera och utveckla programmet med siktet inställt på nytt 
beslut i december 2013. 
 

• Trafikförsörjningsprogrammet Småland  
Den tänkta satsningen på Kollektivtrafik Småland med ett gemensamt trafikförsörjningsprogram 
har inte kommit till stånd som planerat. Samtal kring gränsöverskridande samverkan fortsätter. 
 

• Uppföljningssystem av trafiken  
Förberedande diskussioner mellan kollektivtrafikmyndigheten och länstrafiken har genomförts. 
Fokus för uppföljningen kommer vara täckningsgrad, andel genomförda/inställda turer, avgångs- 
och ankomsttid samt kundnöjdhet. 
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Färdtjänst 

Färdtjänsten har under våren 2012 tagit över tillståndsgivningen från ytterligare två kommuner; Tingsryd 
från 1 januari och Lessebo från 1 maj vilket har inneburit en ökning med drygt 800 ärenden. I samband 
med detta har det skett ett omfattande informationsarbete till berörda och verksamheter i berörda 
kommuner. Ärenden har skannats in och registrerats i regionförbundets verksamhetssystem. 
Informationsmaterial, ansökningsblanketter med mera har uppdaterats så att rätt information finns på rätt 
plats.  
 
Fokus 2012 

 
• Förbättra informationsspridning internt i den egna organisationen  

Avdelningen har via regionförbundets intranät spridit information om sitt arbete samt deltagit på 
två arbetsplatsträffar med Serviceresor. Varje nyanställd på Serviceresor får en individuell 
genomgång avseende rutinerna på färdtjänstavdelningen.  
 

• Effektivisera arbetsprocesserna internt i den egna organisationen 
Rutiner ses löpande över för att effektivisera arbetsprocessen och det finns en intern handbok 
framtagen som uppdateras kontinuerligt. I slutet av året tog verksamheten över tillverkningen av 
färdtjänstkort till egen regi, vilket har förkortat handläggningstiden med cirka en vecka och 
minskat kostnaden. Detta kommer även att märkas för de kommuner som inte överlämnat sin 
tillståndsgivning.  
 

• Korta handläggningstiden och skapa tydlig prioriteringsordning för inkomna 
ansökningar 
Under året har prioriteringsordning (internt material) för inkommande ärenden setts över och det 
är ett fortlöpande arbete. Ytterligare en handläggare har anställts med anledning av att 
handläggning för Tingsryd och Lessebo tillkommit. Totalt var det 3 691 färdtjänstärenden den 31 
december 2012 fördelade på kommunerna enligt följande:  

- Alvesta 568  
- Lessebo 226  
- Tingsryd 571  
- Växjö 2 326  

 
Den genomsnittliga handläggningstiden under året för nyansökningar är fyra veckor och för 
omprövningar tre veckor. I slutet av året låg den på drygt två veckor. 

• Förbättra rutiner för påminnelse om färdtjänsttillstånd som löper ut – 
beställningscentralen 
Genom Serviceresor påminns alla vid beställning av färdtjänstresa då det är 6 veckor eller kortare 
tid kvar till tillståndet går ut. Resenärer som tillhör Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö får en 
omprövningsblankett hemskickad till sig och för övriga uppmanas man att kontakta respektive 
färdtjänsthandläggare.  
 

• Information till organisationer om verksamheten 
Under året har verksamheten deltagit vid fyra tillfällen hos externa organisationer och informerat 
om verksamheten. 
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Övrigt 

Verksamheten har telefontid mellan 8 – 10 varje dag och under denna har man besvarat 2 745 samtal 
varav de flesta rings på måndagar. Avdelningen har fem personer anställda (4,5 helårstjänst). 
Verksamheten finansieras via de medlemmar som nyttjar tjänsten. 

Medlemmarna, dvs. i detta fall kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö, 
fattade under hösten beslut om revidering av regler för färdtjänst och riksfärdtjänst samt 
taxan/egenavgiften. I samband med detta tog regionförbundet fram ett gemensamt informationsmaterial 
och genom regionförbundet gjordes ett utskick till drygt 5 000 personer med den nya informationen. 

 

Regional utveckling 
Under året har den nya interna organisationslösningen startat och ansvars- och rollfördelningen mellan 
avdelningens olika tjänster och funktioner har successivt identifierats.  
 
Under året har arbetet med rekrytering av personal inom såväl process- som projektfunktion fortsatt. På 
processfunktionen har rekrytering av samordnare för näringsliv och innovation samt rekrytering till 
vikariat inom kulturområdet slutförts och tjänsterna tillsätts under inledningen av 2013. Till 
projektfunktionen har flera projektledare rekryterats, till kompetensförsörjningsprojektet ”Yrkeshögskola 
Kronoberg”, till ”Resurscentrum södra Småland” och till projektet ”Studentmedarbetare”. 
 
Under slutet av året beslutades att flytta verksamhetsområdet Infrastruktur och kommunikation till 
avdelningen för regional utveckling. I samband med detta påbörjades också rekrytering av två medarbetare 
till detta område. Dessa tjänster besätts med personal i början av 2013. Överflyttningen av denna 
verksamhet innebär att avdelningen för regional utveckling fr.o.m. 2013-01-01 arbetar med samtliga fyra 
områden i RUP. 
 
Fokus 2012 
 

• Under första halvåret 2012 se över avdelningens uppdrag, arbetssätt och resurser. 
Avdelningens uppdelning i process- respektive projektfunktion har förtydligats genom tillsättande 
av två funktionsledare. Tillsammans med avdelningschefen utgör de avdelningens ledningsgrupp 
och har under året arbetat med att se över bl.a. ansvarsområden och mötesformer. Arbetet med 
att förtydliga uppdrag och koppla projekten till processarbetet har drivits under året och kommer 
att fortsätta under 2013. 
 

LIVSKRAFT - kultur 

• Genomföra vårt myndighetsuppdrag gällande samverkansmodellen, i dialog med länets 
kommuner, regionala kulturorganisationer och grannlän 
Från och med årsskiftet är Kronobergs län med i Kultursamverkansmodellen. 
Myndighetsuppdraget inom kultursamverkansmodellen har under 2012 genomförts enligt den 
regionala kulturplanens organisation och plan. 
 

• Påbörja genomförandet av utpekade utvecklingsprocesser i länets kulturplan. 
Under 2012 har fokus varit att påbörja genomförandet av den regionala kulturplanen. Viktiga steg 
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har varit att hitta arbetssätt för hur regionalt utvecklingsarbete kan initieras, stöttas och följas upp. 
Under året har utvecklingsarbete med regionalt stöd i olika grad bedrivits kring kulturplanens alla 
tio prioriterade riktningar. 

 

PROJEKT  
kopplade till Livskraft - kultur 

• DELTA – deltagarprocesser på Kulturparken och Regionteatern 
Studien syftar till att lära, sprida kunskap och exempel till kulturaktörer som vill utveckla sitt 
arbete utifrån ett deltagarperspektiv/medborgarperspektiv. Forskare från Linnéuniversitetet har 
genomfört intervjuer med personal på Kulturparken Småland och Regionteatern Blekinge 
Kronoberg om hur de arbetar med deltagande. 

Tillkommande projekt, utöver verksamhetsplan 2012 

• Crowdfunding 
Under våren har Regionförbundet introducerat www.CrowdCulture.se, en alternativ 
finansieringsmodell baserad på crowdfunding som ett komplement till ordinarie 
projektverksamhet. Samtidigt som systemutveckling pågår har utlysningen i CrowdCulture 
inneburit flera fullfinansierade projekt. 
 

• Funktionsanalys av kultursystemet 
Södra Småland har i samarbete med Blekinge och Kalmar län utvecklat en modell för 
Funktionsanalys av kulturssystemet i de tre länen, som ger en bild över hur systemet fungerar och 
vilka krav det ställer på styrningen. Kulturorganisationerna i Sydost har deltagit i en enkätstudie 
och i intervjuer. Analysen är slutförd. 

 
LIVSKRAFT - miljö 

• Samordna Klimatkommission Kronoberg och, i samarbete med Energikontor Sydost, 
genomföra dess handlingsplan 
Handlingsplanen är i stort sett genomförd och revidering av denna är inledd. En kartläggning av 
det strategiska klimat- och energiarbetet hos medlemmarna är påbörjad. Kartläggningen kommer 
att ligga till grund för bl.a. Klimatkommissionens arbete. 

 
PROJEKT – Externfinansierade uppdrag 
 

• Miljö- och byggsamverkan Kronoberg – Blekinge 
Miljösamverkan har utvecklats till att omfatta även byggsamverkan för kommunerna i 
Kronobergs län. Miljö- och byggsamverkan omfattar nu en heltidstjänst på regionförbundet. För 
Miljö- och byggsamverkans verksamhet hänvisas till särskild verksamhetsberättelse. 

 
 
 
 
 
 

http://www.crowdculture.se/
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LIVSKRAFT - välfärd  

• Stödja medlemmarna i arbetet med förstärkta strukturer inom socialtjänstens och 
landstingets angränsande områden 
Inom samordningsuppdraget har förvaltningschefsnätverket Ledningsgrupp för samordning för länets 
hälso- och sjukvård och socialtjänst bildat. Den består av länets socialchefer, landstingets 
centrumchefer, landstingets planeringsdirektör samt chefen för FoU Kronoberg. Under året har 
en översyn gjorts av arbetsformer inom de särskilda satsningar som Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) kopplat till regionförbundets samordningsuppdrag inom välfärdsområdet. Som 
ett resultat av arbetet med organisationsfrågorna tog arbetsutskottet i december beslut som 
innebär att en särskild avdelning för arbetet med SKL:s särskilda satsningar bildas. 

 
SKL-satsningar 

• Stärkta strukturer inom vård och omsorg (Långsiktiga strukturer för kunskapsutveckling) 
En gemensam ledningsgrupp, med FoU Kronoberg inkluderat, har skapats för långsiktiga 
strukturer för kunskapsutveckling. SKL-satsningarna har utökats med Barn och unga-satsningen 
(barn och unga i dygnsvård). I stödstrukturen finns det tre tvärprofessionella grupper, bestående 
av medlemmar från såväl landsting och kommuner, som ansvarar för var sitt område: barn, vuxna 
och äldre. Tvärgrupperna arbetar med olika uppdrag som t e x hur man ska implementera 
nationella riktlinjer och ny lagstiftning eller att ta fram förslag på gemensamma förhållningssätt i 
frågor som berör såväl kommun som landsting. Deras uppdrag formuleras av ledningsgruppen. 
 

• Samordning för Linnea (Försöksverksamhet mest sjuka äldre) 
Tvärprofessionella samordningsteam har bildats i varje kommun i syfte att sjuka äldre ska få 
sammanhållen vård och omsorg. 
 

• Systematiskt förbättringsarbete äldre 
Kvalitetsregistren Senior alert och svenska palliativregistret har införts och används i 
förbättringsarbete. En konferens (Alertdagen) har genomförts där förbättringsarbeten redovisades 
för fortsatt spridning. En länsgemensam handlingsplan för förbättringar i vård och omsorg om 
sjuka äldre har arbetats fram. 

Tillkommande satsningar, utöver verksamhetsplan 2012: 

• Kunskap till praktik 
Implementering av nationella riktlinjer gällande missbruk och beroende. Ett flertal 
metodutbildningar har genomförts. Framtagande av uppföljningssystem har genomförts. Inom 
ramen för satsningen har en föräldrastödssatsning påbörjats. 
 

• Barn- och unga i dygnsvård 
Inom ramen för BoU-satsningen har Kronoberg ingått i en gemensam upphandling tillsammans 
med Kommunförbundet Skåne och region Halland, med hjälp av SKL Kommentus, avseende 
HVB-vård, konsulentstödd familjehemsvård och handledning. Ett beslut har också fattats om att 
ta fram en länsgemensam samverkansrutin för familjehemsplacerade barns skola och hälsa, 
inklusive elevhälsa. Detta arbete påbörjas 2013. 
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• E-hälsa 

Syftet med eHälsa är en ökad medverkan från individen, smartare eHälsotjänster, samarbete över 
organisationsgränser och en effektivare administration. Syftet är också att skapa tillgänglighet och 
säkerhet för invånaren, medarbetaren och beslutsfattaren. Rätt information till rätt person i rätt tid är 
en vision för eHälsoarbetet. Detta sker via hälsokonto/journal på nätet, genom att kunna följa sitt 
ärende, ansöka om vård, boka tid samt tillägna sig individuellt utvecklad teknik i hemmet. 

 

FÖRNYELSE & DYNAMIK 
 

• Stärka samverkan med och kopplingarna mellan olika regionala och nationella aktörer 
Ett antal dialoger har genomförts i samverkan med Länsstyrelsen. En ansökan om medel för att 
utveckla det regionala innovationsarbetet i länet har godkänts av Tillväxtverket, efter en nära 
dialog med verket. Syftet är att utveckla arbetet i länet när det gäller regionalt ledarskap, 
innovationssystem, kluster och systematiskt arbete med nationella aktörer. Inom vissa områden 
har samverkan med regionala aktörer, bl.a. Arbetsförmedlingen, vidareutvecklats och stärkts. 

 

• Vidareutveckla arbetet i nätverket för näringslivsansvariga för att stärka länkarna och 
kopplingarna mellan lokalt och regionalt näringslivsarbete 
Arbetet i nätverket har under året utvecklats på ett positivt sätt, mot mer samarbete och 
samverkande insatser. En attitydförskjutning, mot mer regionalt fokus, har skett inom nätverket. 
Nätverksgruppen har under året beslutat att öka mötesfrekvensen och stärka kontakytorna. 
Nätverket har utgjort projektgrupp för projektet TvärdraG. 

 

• I det fall nationella och EU-medel erhålls enligt plan ska särskilda satsningar på 
kulturella och kreativa näringar genomföras 
Genom projektet Re-think går särskilda medel in mot satsning på kulturella och kreativa näringar. 
Genom projektet genomförs också en stor del av handlingsplanen för kulturella och kreativa 
näringar. Inom Främja kvinnors företagande-projektet har ett projekt, Knuff, med inriktning mot 
kulturella och kreativa näringar, beviljats medel. Utöver dessa insatser deltar regionförbundet, 
utan särskild EU-finansiering, i Generator, det nationella nätverket för aktörer inom kulturella och 
kreativa näringar. 

 
PROJEKT 
Kopplade till Förnyelse & Dynamik 
 

• Sydostleden 
Projektet har arbetat med att få igång de processer som behövs för att skapa infrastrukturen för 
ledens förverkligande. Efterhand har också arbetet med att forma ”produkten” Sydostleden satts 
igång, bl.a. har en företagsgrupp bildats. 
 

• Främja kvinnors företagande 
Programmet löper enligt plan och samtliga medel för 2011-2012 har beviljats. Tio projekt som ska 
främja kvinnors företagande har fått finansiering. En förstudie kring hur man kan integrera 
satsningen på kvinnors företagande i ordinarie främjarsystem har tagits fram. Programmet har 
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också haft en mötesplats kallad ”Entreprenörskap för alla” vid Tylösandsveckan, tillsammans med 
Resurscentrum södra Småland och Region Halland. En halvtidsuppföljning av tidigare beviljade 
projektmedel har genomförts som underlag för fortsatta satsningar. Under slutet av året har 
verksamheten under kommande år (2013-2014) förberetts, i avvaktan på Tillväxtverkets riktlinjer 
och beslut. 
 

• Resurscentrum för kvinnor södra Småland 
Centrat har under 2011-2012 varit inriktat på området entreprenörskap och innovativa miljöer. 
Olika kartläggningar och tre konferenser har genomförts under 2012. Könsuppdelad statistik har 
tagits fram i samverkan med länsstyrelsen och spridits till drygt 1 000 politiker i länet. Under 
andra halvåret har tre forskningsinitiativ erhållit medel från centrat och 9 rådgivningscaféer har 
genomförts i länets samtliga kommuner. En kampanj med syfte att lyfta fram förebilder och visa 
exempel på företagare i Kronoberg samt att sporra kvinnor till företagande har genomförts under 
hösten. Planering har påbörjats för utvecklad verksamhet 2013. 
 

• Kinasatsning 2011-2014 
Under det första året har 20 svenska och kinesiska företag i regionen mottagit affärsstödjande 
insatser genom regionförbundets projekt. Intresset från företagen ökar och samarbetet med Almi 
har varit fruktsamt. Samarbetet med Suzhou stad har intensifierats efter undertecknandet av 
samarbetsavtalet som Regionförbundet södra Småland skrev under i Suzhou i augusti. Därefter 
har ett flertal delegationer har varit på besök i regionen. Idéer om andra former av utbyten, såsom 
inom kulturområdet, har lagts fram från Suzhou. Beslut har fattats om att Kinasamordnaren skall 
arbeta full tid för Regionförbundet fr.o.m. 2013. 
 

• Strategi för besöksnäringen 
Under året slutfördes arbetet med en helt ny strategi för besöksnäringen i regionen. 
Regionstyrelsen godkände strategin 2012-11-28. Strategin gäller för 2013-2020 och kommer 
framöver att utgöra en viktig grund för arbetet i AB Destination Småland, Regionförbundets 
helägda bolag som arbetar för att främja utvecklingen av länets besöksnäring. 
 

• Kompetensutveckling för besöksnäringen 
Under året har 17 kurser genomförts i bl.a. datorkunskap, marknadsföring och språk. En särskild 
satsning har gjorts på Kurbits affärsutvecklingsprogram som är specialanpassat för målgruppen. 
Arbetet med att få framförallt Kurbits att leva vidare efter projektets slut har varit framgångsrikt 
genom att Almi planerar ett nytt genomförande under 2013. 
 

• Re-Think – mötesplats för redesign 
Under året har designtävlingar, konferenser, workshops samt en sommarutställning producerats 
och genomförts, ofta i samverkan med andra aktörer. En fysisk mötesplats har formerats. En 
modell för ett mentorskapsprogram för projektets målgrupp har skapats och är tänkt att 
genomföras under 2013. Projektet pågår 2012-01-01 – 2013-12-31. 
 

• Duncan – om kulturella och kreativa näringar 
Regionförbundet ansökan, tillsammans med 9 andra parter i Europa, avslogs. Regionförbundet 
tittar kontinuerligt på andra möjligheter till internationellt samarbete. I nuläget finns dock inga 
genomförda projekt på detta område. 
 



35 
 

• TvärdraG – regional marknadsföring 
Projektet har tagit fram en kommunikationsplattform för regionens marknadsföring. Flera 
workshops med deltagare i huvudsak från näringslivet har genomförts. Projektet har på 
näringslivets eget initiativ påbörjat ett arbete med lokala näringslivsarenor i syfte att främja en 
gemensam arena för regional näringslivssamverkan. Näringslivet har därför bildat en egen 
projektgrupp inom TvärdraG. Genomförda aktiviteter är bland annat två s.k. Företagssafari och 
flera seminarier med skilda teman. Projektet har även tagit aktiv del i ett länsgemensamt 
lärlingsprojekt. 
 

• Top level – supportkontor i Kina 
Projektet har förberett och genomfört öppnandet av Regionförbundet södra Smålands och 
Kalmars gemensamma supportkontor i augusti 2012. Intresset för satsningen är stort och redan 
nu arbetar Shanghaikontoret med ca 30 förfrågningar från svenska och kinesiska intressenter. 
Tillsammans med regionförbundet södra Smålands egen Kinasatsning vidareutvecklas nätverk 
och affärsmöjligheter. Genom projektet förvaltar och vidareutvecklar regionförbundet södra 
Småland också partnerskapet med Suzhou. 

 
 

KOMPETENS- OCH ARBETSKRAFTSFÖRSÖRJNING 
 

• Som en del av regionförbundets myndighetsuppdrag kring kompetensplattform ska 
arbetet med kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt 
vidareutvecklas 
Referensgruppen Kompetensforum södra Småland har tagit fram en gemensam vision: ”Säkrad 
kompetensförsörjning till en växande, attraktiv region”. Rapporten ”Kompetensbehovet i södra 
Småland 2012” har färdigställts. Inom arbetet med att etablera Vård- och Omsorgscollege, där 
regionförbundet har deltagit i styrgruppen, har länet nu blivit certifierat. Under året har mycket 
arbete på området genomförts, dels inom ramen för regionförbundets egen verksamhet, dels 
bland övriga deltagare i Kompetensforum. När det gäller områden som integration har 
Kompetensforum identifierat arbetsområden som kan vara lämpliga för åtgärder under 
kommande år. Arbetet har legat väl i linje med prioriteringarna för 2012; analys och rapport, 
information och spridning samt påverkan och lobbying. I övrigt har ett arbete påbörjats under 
året med syfte att öka samverkan inom kompetensförsörjningsområdet mellan avdelningen för 
regional utveckling och AV-Media. 

 

PROJEKT 
Kopplade till Kompetens & Arbetskraftsförsörjning 
 

• Framtidens kompetensförsörjning 
En workshop kring validering har genomförts där Myndigheten för yrkeshögskolan deltog. 
Möjligheter till samordning i länet kring validering undersöks. Det förnyade läget med en våg av 
varsel i länet ledde fram till att vi valde att publicera en modell för arbetet i samband med varsel, 
”Varsel i praktiken – Kronobergsmodellen”, som bland annat presenterades i samband med 
Mötesplats södra Småland i december. 
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• Kompetensutveckling för studie- och yrkesvägledare 
Projektet startade 9 januari 2012 med projektledare och en styrgrupp med representanter från 
regionförbunden motsvarande projektets geografiska område samt en representant för 
näringslivet. Projektet har en delprojektledare i varje län som är studie- och yrkesvägledare som 
arbetar 10 % i projektet. Fokus under mobiliseringsfasen, t.o.m. 9 juli 2012 var att sprida 
information om projektet, kartlägga vägledarnas kompetensutvecklingsbehov samt planera inför 
genomförandet. Under hösten 2012 har kompetenshöjande insatser och nätverksaktiviteter 
genomförts. Samverkan och nya modeller med arbetslivet har utvecklats och genomförts under 
året. 
 

• Integrationssamverkan i södra Småland 
Processen att lyfta upp integrationsfrågorna inom ramen för det regionala utvecklingsarbetet 
påbörjades under året. Arbetet under året har bl.a. rört SFI och samhällsorientering, med syfte att 
öka samordningen av utbildningsinsatser. Flera konferenser har genomförts inom ramen för 
projektet och planeras för inledningen av 2013. Projektet avslutas 2013-02-28. 

 
Tillkommande projekt, utöver verksamhetsplan 2012: 
 

• Förstudie Studentmedarbetare 
En studieresa till Malmö har arrangerats för Regionförbundets arbetsutskott och 
medlemsorganisationernas personalchefer inom ramen för förstudien. Förstudien resulterade i ett 
skarpt projekt som startar under 2013. 
 

• Plug in 
Mycket av det inledande arbetet i projektet har handlat om förberedelser, planering m.m. Vid 
årets slut har projektet startat verksamhet med elever i två av länets kommuner och i ytterligare 3 
kommuner planläggs för elevstart i februari-mars. Det inledande arbetet har präglats av ett bra 
samarbete med kontaktpersonerna regionalt och en struktur för samarbete har påbörjats. 
 

• Yrkeshögskola Kronoberg 
Yrkeshögskola Kronoberg är ett nätverk av bl.a. utbildningsanordnare som gemensamt arbetar 
med frågor som rör yrkeshögskolan - för att höja kvaliteten och sprida information om 
utbildningsformen. Målet är att få fler relevanta yrkeshögskoleutbildningar till länet och på så vis 
minska kompetensglappet. Under 2012 anställdes en projektledare och en rad 
informationsinsatser för studie- och yrkesvägledare och arbetsgivare har genomförts med syfte 
att sprida kunskap om utbildningsformen och yrkeshögskoleutbildningarna i länet. Länets 
riksdagspolitiker har informerats om projektet och problematiken med för få utbildningsplatser 
och ett komplicerat ansökningsförfarande lyftes fram. En yrkeshögskolekonferens i Kosta för 
Småland och Blekinges utbildningsanordnare arrangerades under våren. Ett 100-tal personer 
deltog samt ett flertal personer från Myndigheten för yrkeshögskolan och näringslivet. Under året 
har en hemsida/blogg och en facebooksida skapats och projektet har tagit fram en logotyp. 
Insatser för myndighetspåverkan har också genomförts genom bland annat skrivelser till 
myndigheten. 
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ÖVRIGT 

• Följa upp OECD:s territorial review och vidta åtgärder med utgångspunkt i dess 
slutsatser 
En samarbetsgrupp för Småland-Blekinge har gjort en sammanvägd analys utifrån 
rekommendationer och även för varje enskilt län. En halvårsrapport har gjorts. En lista på de 
viktigaste slutsatserna har sammanfattats och vilka insatser som är kopplade till dessa. 
Småland/Blekinge har gemensamt gjort en plan för hur respektive regions insatser kopplade till 
OECD ska följas upp och återrapporteras till OECD. OECD-rapporten har översatts till svenska 
och finns nu som fullständig rapport och i kortversion på svenska. I det vardagliga arbetet 
återknyts kontinuerligt till OECD. 

Inom flera områden, exempelvis klimatkommissionen och arbetet med att genomföra länets 
kulturplan, speglas arbetet löpande mot OECD-rapporten. Även projektverksamheten relaterar 
till rapporten. Exempel på detta är projektet Tvärdrag där arbetet stäms av mot OECD-
rapporten. Även arbetet med Resurscentrum södra Småland utgår mycket från delar av OECD, 
liksom det arbete som påbörjats med processverksamhet för innovationssystem och 
innovationsarbete. 

• Utvecklingen av EU:s framtida program ska bevakas och regionen ska förberedas för 
genomförandet 
Regionförbundet har deltagit aktivt i ett flertal sammanhang för att bevaka och driva utvecklingen 
av EU:s framtida program, t.ex. genom SKL, nationellt forum, ERB, på programnivå och även på 
regional nivå i samarbete med Småland-Blekinge. En dialog med näringsdepartement hålls 
kontinuerligt och flera synpunkter, positionspapper och yttranden har under året framförts till 
nationell och europeisk nivå. För strukturfonderna (EU:s Interreg-program) har ett antal 
tematiska prioriteringar gjorts.  
 

• Det internationella arbetet ska stärkas ytterligare som ett horisontellt perspektiv, med 
fokus på ordförandeskapet inom ERB och satsningen på Kina 
Genom ERB driver och initierar regionförbundet aktiviteter för politisk påverkan, speciellt 
avseende EU:s framtida sammanhållningspolitik (Södra Östersjöprogrammet), men bedriver 
också specifika aktiviteter så som en arbetsgrupp för arbetsmarknadsfrågor och vattenfrågor t.ex. 
Under 2012 har regionförbundets ordförande varit ordförande i ERB. De har beslutats att IPS 
(internationella permanenta sekretariatet) skall flyttas till Sverige och södra Småland under en 
övergångsperiod.  

Det horisontella perspektivet har förstärkts och kommer ytterligare att förstärkas genom 
regionförbundets projektkontor, projektet EU-kompetens Småland Blekinge samt gemensamma 
arbetsgrupper kopplade till Småland Blekinges Brysselkontor. 

 
Kinasatsningen har varit framgångsrik och en hel del positiva resultat finns redan efter ett och ett 
halvt år. Satsningen fokuserar på näringslivsutveckling, och framförallt fokus på potentiell export 
marknader för företag i Kronobergs län. Tjänsterna som erbjuds inom ramen för projektet är 
efterfrågade. För att förstärka det horisontella perspektivet involveras samverkansgruppen för 
näringslivschefer och näringslivsansvariga tjänstemän i arbetet.  

• Uppföljnings- och utvärderingsarbetet ska vidareutvecklas för att i ökad utsträckning 
bidra till ett kontinuerligt lärande i organisationen 
Projektkontoret har fortsatt med projektbesök för att kontinuerligt följa upp pågående projekt. 
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En projektrapport som behandlade verksamheten 2011 presenterades för styrelsen i maj. Särskild 
resurs för uppföljning och utvärdering anställdes fr.o.m. 2012-07-01. En uppföljningsstrategi har 
därefter tagits fram. Några egna större utvärderingar har genomförts. 
 

• Genom två projektbaserade heltidstjänster ska arbetet inom jämställdhets- och 
integrationsområdena utvecklas och stärkas 
Tjänsterna tillsattes i slutet av 2011 och arbetet har kommit igång. Verksamheten inom 
Resurscentrum södra Småland har t.o.m. 2012-12-31 varit finansierat av Tillväxtverkets 
Resurscentraprogram. Under 2012 har, trots kraftigt försenad projektstart, insatser och aktiviteter 
genomförts i huvudsak i linje med den projektplan som godkänts av Tillväxtverket. Projektet har 
också medverkat i framtagandet av en regional handlingsplan för jämställd tillväxt som ska lämnas 
till Näringsdepartementet i februari 2013. Avdelningen har under slutet av året förberett fortsatt 
verksamhet 2013. 

Inom integrationsområdet har projektet Integrationssamverkan Södra Småland bedrivits. 
Projektet finansieras inom ramen för § 37: Förordning om statlig ersättning för insatser för vissa 
utlänningar (2010:1122) av Länsstyrelsen. Projektet avslutas 2013-02-28. Projektet riktar sig till 
kommunernas integrationsverksamhet kring nyanlända invandrare och under året har 
kartläggningar, seminarier och kontaktaktiviteter genomförts. 

• Bevaka utlysningar och ansöka om medel från nationella och internationella program 
inom prioriterade områden och härigenom förmera befintliga medel 
Regionförbundet följer aktivt utvecklingen framförallt inom EU:s strukturfonder. Inom ramen 
för Småland Blekinges Brysselkontor och den tvärsektoriella arbetsgruppen ”Finansgruppen” 
bevakas och diskuteras utlysningar och möjligheter att nyttja dem för att stärka lärosätenas och 
regionernas konkurrenskraft. 

Ansökan om EU-medel har lämnats in för flera projekt och även ansökan om nationella medel. 
Ett exempel på det senare är ansökan till Tillväxtverkets program för regionalt innovationsarbete. 
Därutöver har arbetet med SKL:s särskilda satsningar på välfärdsområdet fortsatt. Dessa 
finansieras i huvudsak med medel från Socialdepartementet och SKL. Sistnämnda verksamhet är 
fr.o.m. 2013-01-01 organisatoriskt flyttad och finns nu direkt under regiondirektören. 

• Under 2012 kommer ett processarbete kring regional översiktlig planering att påbörjas, 
där det regionala utvecklingsprogrammets prioriterade områden och den fysiska 
planeringen vägs samman i en regional kontext 
En arbetsgrupp bestående av representanter för regionförbundet, Länsstyrelsen, Växjö kommun 
och Boverket påbörjade planering av en sådan satsning tidigt 2012. P.g.a. personalförändringar på 
avdelningen blev arbetet dock tidsmässigt förskjutet. I slutet av året återupptogs planeringen av 
processarbetet och ett förslag till förstudie för genomförande under 2013 kommer att presentera 
för styrelsen i februari 2013. 

 
PROJEKT 
 
OECD-studie 
Arbetet med projektet som avsåg en OECD-studie avslutades under våren med avslutningsseminarier i 
Stockholm, dels på regeringskansliet, dels i Riksdagen. 
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AV-Media Kronoberg 
Under året har avdelningen anställt en informatör och en utvecklingsledare i syfte att nå ut med en bredare 
och djupare information samt ytterligare öka verksamhetens kvalitet. Året inleddes med ett internt arbete 
som syftade till att nå en samsyn om avdelningens position och verksamhetens mål. Resultatet ligger till 
grund för AV-Medias första kommunikationsplan.  

Utlåningsstatistiken för strömmande media 2012 visar på 25 % ökning med lån till 200 155 lån. De fysiska 
lånen har minskat med 35 % till 12 257 lån. Trenden med en fortsatt ökning av strömmande media och en 
minskning av dvd-lån håller i sig. 

 

Fokus 2012 

Medieinformatörerna 

• Ett nytt system för bokning av media kommer att driftsättas. Det medför en stor satsning 
på information och skolbesök för medieinformatörerna 
Mediekatalogen SLI:s nya bokningsportal är driftsatt. Under året har 51 av årets 50 målsatta 
skolbesök genomförts. Under höstterminen har särskild satsning gjorts på förskolan och 
Linnéuniversitetet. 

• En ny webbplats för AV-Media Kronoberg lanseras.  
Den nya webbplatsen lanserades den 23 januari i samband med ett möte för länets IT-
samordnare. Dagens webbplats är anpassad för den mobila tekniken och är navet i 
informationsflödet. Innehållet byggs upp av nyheter från verksamhetens bloggar, filminköp, 
kurser och Facebookflöde. Målsättningen att under året nå 150 ”Gilla” på Facebook överträffades 
med sju personer. 

• Erbjuda möjlighet för skolorna att låna ny teknik, knutet till IT och lärande. 
Under året har sortimentet för utlåning utökats med bland annat mobiltelefoner och Ipads. All 
utrustning har varit fullt utlånad under året. Länets skolor kan också under en månads tid låna 
digital utrustning som används i kemi, biologi och fysik. Utrustningen som är kopplad till 
utbildning kring IT och lärande, har varit utlånad konstant.  
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Verksamhetens uppdrag att erbjuda möjlighet till distanskommunikation via Adobe Connect har 
genererat 130 virtuella möten som ersatt de fysiska. 

IT-pedagogerna 

• Informera och inspirera till god användning och kritiskt tänkande kring bruket av nya 
nätkulturer 
Föreläsningen “Barn, unga, föräldrar och Internet” har genomförts vid 34 tillfällen med mer än   
1 000 elever, föräldrar och lärare som deltagare. 

• Utbilda pedagoger i god datoranvändning vid skolornas satsningar på en dator till varje 
elev 
Målet för året var att nå 300 deltagare på ”Kurser för alla”. Resultatet blev 452 deltagare. 
Sex pedagogiska caféer samlade 225 pedagoger som fick lära sig mer om geocaching, IPads i 
förskolan, tekniska mätverktyg och lärarens framtida roll. Arbetet med Skolverkets grundläggande 
utbildning i datoranvändande för lärare (Praktisk IT- och Mediekompetens, PIM) i länet har 
genomförts med insatser från AV-Media. I Växjö har AV-Media huvudansvaret för att 
utbildningarna genomförs i såväl grundskola som gymnasium och Komvux. Under året har 491 
personer deltagit på diplomseminarium och PIM-kurser.  

• Utveckla arbete med alternativa verktyg för elever med läs- och skrivsvårigheter 
Lärare, elever och föräldrar nyttjar möjligheten att få stöd i läs- och skrivinlärningen. Sammanlagt 
86 utbildningar och 34 konsultationer har genomförts i länets kommuner. AV-Media har 
samverkat med Linnéuniversitetet för att utforska de nya möjligheter som surfplattor och 
mobiltelefoner ger till elever med särskilda behov.  Ett exempel är den gemensamma webbplatsen 
www.ungkompensation.se. 
 

• Utveckla arbetet med Interaktiv visualisering genom att inspirera och utbilda i verktyg 
som GapMinder och Algodoo i samverkan med Linnéuniversitetet. 
Resultatet av ett framgångsrikt arbete med interaktiv visualisering redovisades för deltagare på den 
nationella konferensen “Framtidens Lärande” i Stockholm i maj. Länets skolor har tillgång till 
verktyget Algodoo genom en länslicens som AV-Media tillhandahåller. Arbetet är även omskrivet 
av Skolverket. Utbildningar och seminarier med GapMinder som inslag har genomförts. Blogg 
och webbplats om GapMinder lever vidare. 

• Utvecklingsresurs för ny teknik i skolan. 
AV-Media omvärldsbevakar, nationellt och internationellt. Exempel är samarbete med föreningen 
Datorn i Utbildningen och Gapminder Foundation. 
 
Samverkan har inletts i en skolfederation för att ge elever och lärare en enda inloggning till alla 
digitala resurser. Först att utveckla detta är Tingsryds och Älmhults kommun. Konsultverksamhet 
och rådgivning erbjuds, främst i Kronobergs län, men även utanför länet. 
 
Under ledning av professor Marcelo Milrad, deltar AV-Media i att utveckla undervisningen i 
no/tk (naturorienterande ämnen och teknik) med inriktning på ny teknik och miljö. Det 
gemensamma projektet Lets Go (vattenkvalitetsmätningar) avslutades lokalt med ett seminarium 
med deltagare från skolor i regionen samt Länsstyrelsen i Kronobergs län. Det internationella 
samarbetet avslutades i Washington i ett samarrangemang med National Geographic och 
deltagare från Stanford University och två skolor i Kalifornien. 

http://www.ungkompensation.se/


41 
 

Kurs och konferens 
Regionförbundet södra Smålands kurs- och konferensverksamhet har som mål att genom dialog och aktiv 
omvärldsbevakning erbjuda aktuell och relevant kompetensutveckling till anställda och förtroendevalda i 
offentlig organisation. 
 
Under 2012 genomfördes totalt 144 arrangemang med totalt 6 388 deltagare. Könsfördelningen bland 
deltagarna var 75 % kvinnor och 25 % män. 
 
Arrangemangens fördelning per ämnesområde: 
 

Andel arrangemang: Andel deltagare: 
 
Flykting/integration 30%  32% 
Social/vård/omsorg 22%  23%  
Skola/förskola/barnomsorg 13%  12%  
Förvaltningsövergripande 8%  4% 
Plan/bygg/miljö/energi 6%  4% 
Näringsliv/tillväxt 6%  11% 
Personal/HR  4%  3% 
Ekonomi  4%  4% 
Ledarskap/politik 3%  2% 
Besöksnäring  1%  2%  
Kultur  1%  1% 
Infrastruktur  1%  1% 
It  1%  1% 
 
 
Fokus 2012 
 

• Konferensarrangemanget Tylösandsveckan – 28-31 maj 2012 
Tylösandsveckan är ett nationellt arrangemang som innefattar fristående större konferenser och 
mindre seminarium inom områden som berör offentlig verksamhet. Nästan 2 300 besökare 
gästade Tylösandsveckans 53 konferenser, seminarier, möten och utställning den 28-31 maj 2012. 
Under Tylösandsveckan fanns deltagare från nästan hela Sverige representerade, med tonvikt på 
de sydvästra länen. Fördelning på kön var 71 % kvinnor och 29 % män. 
 
Nytt för 2012 var komprimeringen av arrangemanget till 4 dagar. Det visade sig vara positivt då 
antalet deltagare och event hölls på samma nivå som föregående år. Utvärderingen av 
Tylösandsveckan visar på ett positivt resultat för både programinnehåll och ekonomi. 

 
• Regional mötesplats – Mötesplats södra Småland – december 2012 

12/12 2012 arrangerades regiondagen Mötesplats södra Småland i Kosta. Arrangemanget syftade 
till att redogöra för vad som har hänt efter OECD Territorial Review inom områden som 
kompetenförsörjning, integration och näringsliv. Inbjudna till Mötesplats södra Småland var våra 
medlemmar och samarbetspartners. Totalt deltog 93 personer. Utvärdering av Mötesplats södra 
Småland visar på ett positivt ställningstagande till innehåll och genomförande. För att öka 
möjligheten till fler antal deltagare beslutades att 2013 genomföra Mötesplats södra Småland i 
samarrangemang med Trafikdagarna den 5-6 december 2013. 
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• Utvärdering av/inköp av nytt kursadministrativt system 

Ett nytt kursadministrativt system har köpts in, implementerats och tagits i bruk. Leverantören är 
Cinteros. 

 
• Utredning med fokus på att tydliggöra syftet med och målet för verksamheten samt 

utvecklingsmöjligheter 
Under året har diskussioner förts vad gäller utveckling av samarbetsmöjligheter mellan 
avdelningen för regional utveckling och Kurs och konferens. Bland annat infördes en ny 
finanseringsmodell. En arbetsgrupp med representanter från de båda avdelningarna bildades, i 
syfte att tydliggöra synergieffekter. 

 

Administration 
Administrativa avdelningen har i huvudsak arbetat med att stödja regionförbundets politiska organ inför 
deras sammanträden. Därutöver har avdelningen tagit fram policy och rutiner för intern kontroll för både 
regionstyrelsen och trafiknämnden. Avdelningen har även tagit fram tillämpningsrutiner för upphandlingar 
som genomförs inom förbundet.  

Fokus 2012 

• Som ett led i regionförbundets arbete med hållbar utveckling initiera arbete med att 
handlingar till arbetsutskottet, trafiknämnden och styrelsen endast distribueras digitalt till 
ledamöterna 
Sedan början på året distribueras arbetsutskottets kallelse och handlingar endast digitalt till 
ledamöterna och ersättarna. Trafiknämnden och styrelsen har påbörjat att distribuera sina 
handlingar digitalt till viss del, innebärande att ledamöterna fått möjlighet att avsäga sig 
pappershandlingarna. 
 

• Initiera arbetet med att göra arkiv-, diarium- och posthandlingarna digitalt tillgängliga för 
regionförbundets handläggare 
Handläggarna får nu inkommande post och sina respektive handlingar digitalt i samband med 
ärenderegistrering, med mera. Alla handläggare har tillgång till titt-funktion i diariet över sina 
ärenden, vilket ökar tillgängligheten i ärendehanteringssystemet. Regionförbundet har därutöver 
tillsammans med kommunerna och landstinget i länet startat ett länsgemensamt samarbete kring 
e-arkiv, för att undersöka förutsättningar för att upphandla och införa e-arkiv samt förvaltning av 
e-arkiv på lång sikt.  
 

• Utveckla styrelsens system och rutiner för intern kontroll, samt skapa dokumenterad 
uppföljning av kontrollmoment 
Regionfullmäktige fastställde i mars 2012 en policy för intern kontroll för Regionförbundet södra 
Småland. Regionstyrelsen och trafiknämnden har därefter under våren fastställt årliga 
internkontrollplaner för respektive nämnd. Arbetet med internkontrollplanerna har löpt på under 
året och redovisades för styrelsen respektive nämnden i december. Beredning av 
internkontrollplan för 2013 för respektive initierades innan årsskiftet. Revisionen genomförde en 
granskning av regionförbundets arbete med intern kontroll i vilken man konstaterade att 
regionförbundets arbete med intern kontroll överlag är god. 
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• Genom riktade informationsinsatser marknadsföra regionförbundets verksamhet utifrån 
den genomförda målgruppsanalysen 
Ansvaret för information och kommunikation flyttades vid årsskiftet 2011/2012 över från 
administrativa avdelningen till ledningsstöd. 

Ny grafisk profil- och varumärkesmanual 
Regionförbundet har fortsatt sitt arbete för att synliggöra och kommunicera sin verksamhet.  
En ny grafisk profil- och varumärkesmanual har arbetats fram i syfte att tydliggöra och stärka 
regionförbundets varumärke. Grafisk profil- och varumärkesmanual för regionförbundet 
fastställdes av regionstyrelsen i december. 

Medlemsdialog och medlemsinformation 
Under året har flera insatser gjorts för att vidareutveckla och stärka dialogen med 
regionförbundets medlemmar. Styrelsens presidium och regiondirektören har inbjudits till 
medlemmarnas fullmäktigeförsamlingar, samt deltagit vid medlemmarnas 
arbetsutskottssammanträden, för en dialog om förbundets verksamhet. Kansliet har genomfört en 
turné till medlemmarna för att informera om regionförbundets verksamhet. I december 
anordnade regionförbundet Mötesplats södra Småland, ett årligt arrangemang där fokus ligger på 
frågor som är viktiga för regionförbundets medlemmar och för regionens utveckling.  

 
En informationsmapp med korta, lättlästa nyheter om regionförbundets verksamhet har tagits 
fram och ska fortsättningsvis delas ut till förtroendevalda vid regionstyrelse- och 
fullmäktigesammanträden. Syftet är att på ett trevligt och enkelt sätt informera om 
regionförbundets verksamhet och om vad som för tillfället är aktuellt för förbundet. 
 
Ett nytt digitalt nyhetsbrev har framtagits som sedan i april distribueras veckovis till medlemmar, 
förtroendevalda och andra intressenter som ett steg i att synliggöra verksamheten. Under 2012 har 
23 veckobrev distribuerats och publicerats på regionförbundets hemsida. 

Kommunikationsområdet stärks 
Regionförbundet södra Småland har under hösten 2012 avsatt en extra resurs på halvtid som 
arbetar med kommunikationsfrågor. Syftet är att stärka kommunikationsområdet och att 
regionförbundet ska bli mer förutseende i sin kommunikation, planera för framtida 
kommunikationsinsatser samt bli mer effektiva i sin kommunikation såväl internt som externt. 

Extern kommunikation 
Med anledning av den extra resursen inom kommunikationsområdet har ett planeringsstöd för 
insatser gentemot media arbetats fram och börjat implementeras i verksamheterna. Pressinsatser 
har kunnat planeras och förberedas med bättre framförhållning och kvalitet och under 2012 har 
88 pressmeddelanden gått ut till media. 
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Ekonomi 
Under 2012 har fokus för ekonomiavdelningen varit att fortsätta vidareutveckla de interna rutinerna. 

Fokus 2012 

• Vidareutveckla rutinerna i de system för personaladministration som infördes 2010 
Vidareutveckling har genomförts. Fortsatt arbete pågår. 
 

• Utreda möjligheterna att skicka och ta emot elektroniska fakturor 
Under hösten 2012 började Regionförbundet med att skicka elektroniska fakturor. Under hösten 
2013 planeras start för inkommande elektroniska fakturor.  
 

• Vidareutveckla de ekonomiska rutinerna gentemot de avdelningar som har ett eget 
kostnadsansvar 
Vidareutveckling har genomförts. Fortsatt arbete pågår. 
 

• Vidareutveckla de ekonomiska rutinerna för länstrafikens nya försäljningskanaler 
Vidareutveckling har genomförts. Fortsatt arbete pågår. 
 

• Biträda vid länstrafikens upphandling av linjetrafik med buss 
Anbud antogs vid regionstyrelsens sammanträde i juni. 
 

• Upprätta rutiner för fortlöpande skriftlig ekonomisk redovisning till styrelsen och 
trafiknämnden 
I fortsättningen lämnas skriftliga periodiserade rapporter till styrelsen och trafiknämnden 
kvartalsvis. 
 

• Biträda vid regionförbundets arbete med internkontroll 
Regionstyrelsen och trafiknämnden fastställde under våren internkontrollplaner och gjorde 
uppföljning under hösten. 
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Regionförbundet och bolag 
Regionförbundet södra Småland äger och har intressen i ett antal aktiebolag/ekonomiska föreningar. De 
finansiella anläggningstillgångarna specificeras i not 9. 

AB Destination Småland 

Regionförbundet äger sedan 2009-04-01 bolaget AB Destination Småland.  Viktiga uppgifter för bolaget är 
marknadsföring av varumärket Småland, produktutveckling, kompetenshöjande aktiviteter, samverkan 
med övriga smålandslän och stöd till kommunernas arbete med besöksnäringen. Aktierna upptagna till 
nominellt värde 100 tkr. 

Sideum Innovation AB 

Regionförbundet äger sedan 2008-12-01 bolaget Sideum Innovation AB. Från och med 2010 är bolagets 
verksamhet integrerad i regionförbundet. Bolaget har därför för närvarande ingen verksamhet. Aktier till 
ett nominellt värde av 100 tkr, aktierna upptagna till 1 krona i balansräkningen. 

Almi Företagspartner Kronoberg AB 

Regionförbundet äger 49 % i bolaget Almi Företagspartner Kronoberg AB. Almis verksamhet handlar till 
stor del om finansiering, rådgivning, innovation och nyföretagande. Aktier till ett nominellt värde av 490 
tkr, aktierna upptagna till 1 krona i balansräkningen. 

Övriga föreningar/bolag 

Regionförbundet har dessutom mindre andelar i följande föreningar/bolag: 

Inkubatorn AB. Aktierna upptagna till nominellt värde 40 tkr, ägarandel 33,3 %. 

Öresundståg AB. Aktierna upptagna till nominellt värde 120 tkr, ägarandel 12 %. 

Bussgods Sverige ekonomisk förening. Medlemsinsats upptagen till nominellt värde 3 tkr, andel av total 
medlemsinsats 5,5 %. 

SmartPak Sverige AB. Aktierna upptagna till nominellt värde 14 tkr, ägarandel 14,3 %. 

AScan ekonomisk förening. Medlemsinsats upptagen till nominellt värde 32 tkr, andel av total 
medlemsinsats 14,3 %. 

AB Transitio. Regionfullmäktige godkände 2011-10-07 (§ 59/11) nytt aktieägaravtal m.m. i vagnbolaget 
AB Transitio. Detta innebär bl.a. att regionförbundets ägarandel ökades från 0,5 % till 5 % vilket innebär 
att aktieinnehavet ökades från nominellt 100 tkr till 1 mkr. 

Samtrafiken i Sverige AB. Aktierna upptagna till nominellt värde 30 tkr, ägarandel 2,1 %. 

Kust till Kust AB. Aktierna upptagna till nominellt värde 15 tkr, ägarandel 12,5 %. 

Medlemskap 

Regionförbundet är dessutom medlem i följande organisationer: 

Institutet för regional och lokal demokrati (ID) 
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Medak Networking 

Kronobergsarkivet 

Miljöresurs Linné 

Europakorridoren 

Baltic Link 

Stambanan.com 

Pacta 

Kronobergs Läns Arkivförbund 

Föreningen Energikontor Sydost 

Reaktor Sydost 

Generator 

Reglab 

Winnet 

Övriga samarbeten 

ERB 

Sydsam 

Småland-Blekinge South Sweden 

Föreningen Sydsvensk regionbildning 
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Resultaträkning 

 
Resultaträkning  Not 2012 2011 
     
Verksamhetens intäkter  2 646 227 593 620 
Verksamhetens kostnader  3 -887 506 -816 033 
Avskrivningar  4 -6 752 -7 181 
Verksamhetens nettokostnader   -248 031 -229 594 
     
Medlemsbidrag  5 259 019 241 323 
Finansiella intäkter  6 3 143 2 408 
Finansiella kostnader  7 -46 -949 
Resultat före extraordinära poster   14 085 13 188 
     
     
Årets vinst  8 14 085 13 188 
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Balansräkning 

 
Balansräkning  Not 2012-12-31 2011-12-31 
     
Tillgångar     
     
Anläggningstillgångar     
Materiella anläggningstillgångar     
Maskiner och inventarier  4 38 394 45 190 
     
Finansiella anläggningstillgångar  9 1 355 455 
Summa anläggningstillgångar   39 749 45 645 
     
Omsättningstillgångar     
Fordringar  10 147 996 133 304 
Kortfristiga placeringar  11 90 000 70 000 
Kassa och Bank  12 45 231 46 947 
Summa omsättningstillgångar   283 227 250 251 
Summa tillgångar   322 976 295 896 
     
Eget kapital, avsättningar och skulder     
     
Eget kapital     
Eget kapital  13 57 774 44 586 
Årets vinst  8 14 085 13 188 
Summa eget kapital   71 859 57 774 
     
Avsättningar     
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser  14 655 60 
     
Skulder     
Kortfristiga skulder  15 250 462 238 062 
Summa eget kapital, avsättningar och skulder   322 976 295 896 
     
Panter och ansvarsförbindelser     
     
Panter och därmed jämförliga säkerheter   Inga Inga 
     
Ansvarsförbindelser  16 408 Inga 
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Kassaflödesanalys  

 
Kassaflödesanalys  Not 2012 2011 
     
Den löpande verksamheten     
Årets resultat  8 14 085 13 188 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet     
Av- och nedskrivningar  4 6 752 7 181 
Gjorda avsättningar  14 595 60 
Övriga ej likviditetspåverkande poster  4 -129 116 
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 

  21 303 20 545 

     
Ökning/minskning kortfristiga fordringar  10 -14 692 531 
Ökning/minskning kortfristiga skulder  15 12 400 52 284 
Kassaflöde från den löpande verksamheten   19 011 73 360 
     
Investeringsverksamheten     
Investering i materiella anläggningstillgångar  4 -578 -33 251 
Statsbidrag materiella anläggningstillgångar  4 107 611 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar  4 644 28 708 
Investering i finansiella anläggningstillgångar  9 -900 - 
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -727 -3 932 
     
Finansieringsverksamheten     
Amortering av skuld   - -28 030 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   0 -28 030 
     
Årets kassaflöde   18 284 41 398 
Likvida medel vid årets början  12 116 947 75 549 
     
Likvida medel vid årets slut  11, 

12 
135 231 116 947 
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Noter 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

 
Allmänna redovisningsprinciper och eventuella avvikelser 
 
Årsredovisningen har upprättats enligt Lag (1997:614) om kommunal redovisningslag (KRL), tillämpliga 
delar i Kommunallag (1991:900) 8 kap och utfärdade rekommendationer från Rådet för kommunal 
redovisning.  

 
Ingen förändring av redovisningsprinciperna har gjorts mellan 2011 och 2012, med undantag av not 16, 
Ansvarsförbindelser. 
 
Tillämpade redovisningsprinciper 
 
Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet med avdrag för av- och 
nedskrivningar. Beloppsgräns som gäller vid bokföring på investeringar är ett halvt prisbasbelopp vilket 
2012 uppgick till 22 000 kronor. Under detta belopp bokförs hela kostnaden på driften. 
 
Avskrivningar enligt plan beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas 
bedömda ekonomiska livslängd enligt följande: 
 
Datorer   3 år 
Maskiner   5 år 
Övriga inventarier  5 år 
Tåg   25 år 
 
Interna redovisningsprinciper 
 
Kapitalkostnader består av linjär avskrivning. 
Sociala avgifter har bokförts i form av lagstadgade arbetsgivaravgifter. 
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Not 2 Verksamhetens intäkter 

 2012 2011 
   
Trafikintäkter 404 457 350 436 
Övriga verksamhetsintäkter 241 770 215 948 
Reavinst försäljning av tåg - 27 236 
Summa 646 227 593 620 
  
 

Not 3 Verksamhetens kostnader 

 2012 2011 
   
Trafikkostnader 526 986 460 267 
Kostnader för arbetskraft 66 543 59 429 
Övriga verksamhetskostnader 293 977 296 337 
Summa 887 506 816 033 
  
 

Not 4 Maskiner och inventarier 

 2012 2011 
   
Maskiner och inventarier   
Ingående anskaffningsvärden 66 472 70 006 
Årets förändringar   
-Årets inköp 578 33 251 
-Årets statsbidrag -107 -611 
-Försäljningar och utrangeringar -1 123 -36 174 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 65 820 66 472 
   
Ingående avskrivningar -21 282 -21 451 
Årets förändringar   
-Försäljningar och utrangeringar 608 7 350 
-Avskrivningar -6 752 -7 181 
Utgående ackumulerade avskrivningar -27 426 -21 282 
   
Utgående restvärde enligt plan 38 394 45 190 
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Not 5 Medlemsbidrag 

 2012 2011 
   
Medlemsbidrag till Regionförbundet 51 539 49 503 
Skatteväxlingsjustering till Regionförbundet 664 646 
Medlemsbidrag till AV-Media 7 199 7 003 
Medlemsbidrag till Länstrafiken Kronoberg 199 617 184 171 
Summa 259 019 241 323 
  
 

Not 6 Finansiella intäkter 

 2012 2011 
   
Räntor 3 143 2 408 
Summa 3 143 2 408 
  
 

Not 7 Finansiella kostnader 

 2012 2011 
   
Räntekostnader 46 949 
Summa 46 949 
  
 

Not 8 Årets resultat 

 2012 2011 
   
Årets resultat enligt resultaträkningen 14 085 13 188 
Resultat enligt balanskravet 14 085 13 188 
   
Summa justerat resultat 14 085 13 188 
  
 

Not 9 Finansiella anläggningstillgångar 

 2012 2011 
   
Aktier och andra andelar i dotterbolag 100 100 
Övriga aktier och andelar 1 255 355 
Summa 1 355 455 
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Not 10 Fordringar 

 2012 2011 
   
Kundfordringar 91 509 86 254 
Förutbetalda kostnader  13 883 11 968 
Upplupna intäkter 18 792 21 019 
Skattefordringar 9 421 537 
Interimsfordringar pågående projekt 12 817 10 835 
Övriga kortfristiga fordringar 1 574 2 691 
Summa 147 996 133 304 
  
 

Not 11 Kortfristiga placeringar 

 2012 2011 
   
Övriga kortfristiga placeringar 90 000 70 000 
Summa 90 000 70 000 
  
 

Not 12 Kassa och bank 

 2012 2011 
   
Kassa 41 34 
Bank 45 190 46 913 
Summa 45 231 46 947 
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Not 13 Eget kapital 

 2012 2011 
   
Eget Kapital   
Ingående eget kapital 57 774 44 586 
Årets resultat 14 085 13 188 
Utgående eget kapital 71 859 57 774 
   
Specifikation Eget kapital:   
   
Eget kapital Regionförbundets kansli 13 686 8 607 
   
Eget kapital Länstrafiken Kronoberg: 58 173 49 167 
   
SUMMA Eget kapital Hela Regionförbundet 71 859 57 774 
   
Specifikation Eget kapital Länstrafiken Kronoberg:   
Marknadsföringsåtgärder 850 850 
Ökade trafikkostnader 2 000 2 000 
Handikappanpassad kollektivtrafik 1 000 1 000 
Minskad kontanthantering 500 500 
Driftfond 53 823 44 817 
SUMMA Eget kapital Länstrafiken 58 173 49 167 
   
Medlemmarnas andel av Länstrafikens driftfond:   
Växjö kommun 10 315 8 328 
Alvesta kommun 4 502 4 117 
Lessebo kommun 2 108 1 452 
Ljungby kommun 1 427 1 394 
Markaryds kommun 634 717 
Tingsryds kommun 2 558 2 059 
Uppvidinge kommun 1 927 1 924 
Älmhults kommun 6 637 5 395 
Landstinget Kronoberg 23 715 19 431 
SUMMA Driftfond 53 823 44 817 
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Not 14 Avsättningar för pensioner  

 2012 2011 
   
   
Pensionsåtagande förtroendevalda 655 60 
Utgående avsättning 655 60 
   
   
  
Regionförbundet har från och med 2010 tecknat en försäkringslösning för all personal.  
 
Regionförbundet har under 2012 haft pensionsavtalet KAP-KL, vilket innebär att regionförbundet under 
2012 har avsatt 4,5 % av personalens löner som de anställda själva får placera. Denna skuld kommer att 
betalas in 2013 till Skandikon. 
 
Regionförbundet har under 2012 avsatt 595 tkr avseende pensionsåtagande för förtroendevalda vars 
tjänstgöringsgrad överstiger 40 %. Total avsättning 2012-12-31 är därmed 655 tkr. Utöver avsättningen 
finns också en ansvarsförbindelse på 408 tkr, se specifikation i not 16. 
 

Not 15 Kortfristiga skulder 

 2012 2011 
   
Mervärdesskatteskulder - 4 093 
Leverantörsskulder 30 583 24 709 
Skatteskulder 2 308 3 561 
Löneskulder inkl semesterlöner 4 617 4 216 
Övriga kortfristiga skulder - 1 
Statsbidrag 5 957 1 312 
Interimsskulder pågående projekt 82 199 80 013 
Förutbetalda intäkter  55 359 46 125 
Upplupna kostnader 69 439 74 032 
Summa 250 462 238 062 
  

Not 16 Ansvarsförbindelser 

 2012-12-31 2011-12-31 
   
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna 
eller avsättningarna och som inte heller har täckning i 
pensionsstiftelses förmögenhet 

408 0 
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Not 17 Budgetavräkning 

Budgetavräkning inklusive interna 
poster 2012-01-01 – 2012-12-31, 
belopp i tkr 

     

      
Länstrafiken Kronoberg Kostnader Kostnader Intäkter Intäkter Avvikelse 
 Utfall Budget Utfall Budget  
Förtroendevalda -2 458 -1 100 0 0 -1 358 
Personalkostnader -18 689 -19 009 0 0 320 
Trafikadministration -18 569 -18 798 102 37 294 
Kollektivtrafikmyndighet -834 -850 34 0 50 
Marknadsföring -6 173 -6 490 0 0 317 
Utredningsuppdrag -899 -1 000 0 0 101 
Regiontrafik -175 286 -169 241 79 829 78 505 -4 721 
Medlemsbidrag 0 0 199 617 199 617 0 
Räntor -28 0 842 350 464 
Växjö Stadstrafik -55 394 -53 340 30 215 28 250 -89 
Ljungby Stadstrafik -650 -1 070 65 200 285 
Älmhults Stadstrafik -459 -1 119 152 0 812 
Abonnerad skolskjuts -103 838 -109 500 103 838 109 500 0 
Krösatåg -17 794 -13 217 7 723 5 865 -2 719 
Öresundståg  -114 122 -95 545 103 490 72 000 12 913 
Regionaltåg 0 -1 745 0 0 1 745 
Kompletteringstrafik -1 865 -2 267 129 167 364 
Gods -27 -200 55 0 228 
Serviceresor -76 683 -74 000 76 683 74 000 0 
Sjukreseadministration -2 426 -2 815 2 426 2 815 0 
Resultat länstrafiken -596 194 -571 306 605 200 571 306 9 006 
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Regionförbundets basverksamhet Kostnader Kostnader Intäkter Intäkter Avvikelse 
 Utfall Budget Utfall Budget  
Basverksamhet:      
Revision -310 -300 200 200 -10 
Förtroendevalda -4 875 -4 300 3 517 4 300 -1 358 
Kansli -9 996 -9 235 4 773 2 575 1 437 
Kurs och konferens -8 146 -6 800 9 394 7 000 1 048 
Medlemsbidrag 0 0 52 203 52 186 17 
Medlemskap -133 -203 0 0 70 
Projektmedel -5 175 -5 270 2 270 2 270 95 
Driftstöd -29 429 -29 749 759 759 320 
Regional utveckling -17 633 -19 457 8 173 7 074 2 923 
Gemensamma personalkostnader -15 239 0 15 239 0 0 
ERB -174 -150 28 0 4 
Brysselkontor -437 -600 0 0 163 
Strategiska satsningar -300 -300 0 0 0 
AV-Media -10 054 -9 685 10 424 9 685 370 
Färdtjänst (tillstånd) -3 148 -2 370 3 148 2 370 0 
Resultat basverksamhet -105 049 -88 419 110 128 88 419 5 079 
      
Pågående projekt       
ERB projekt -67 - 67 - - 
SKL:s särskilda satsningar -35 - 35 - - 
SFP Småland och öarna -398 - 398 - - 
Pågatåg NO södra Småland -37 378 - 37 378 - - 
Baltic-Link MOS -5 209 - 5 209 - - 
Livsstil Kronoberg -143 - 143 - - 
Dans I Sydost -1 510 - 1 510 - - 
Miljösamverkan -515 - 515 - - 
Alvesta Resecentrum på G -1 750 - 1 750 - - 
IT i vård och omsorg -1 239 - 1 239 - - 
Moment-projektet -98 - 98 - - 
BOOK-IT -407 - 407 - - 
Redundant Sydnet -3 869 - 3 869 - - 
TSS Tågstopp södra stambanan -19 047 - 19 047 - - 
Kompetensutv strat tillväxtarbete -242 - 242 - - 
Samverkan inom IT-området -1 843 - 1 843 - - 
Resursnät Sydnet -650 - 650 - - 
Övrig IT/Infrastruktur -4 456 - 4 456 - - 
Klimatkommissionen -45 - 45 - - 
TUSS -32 164 - 32 164 - - 
Avsiktsförkl vård o omsorg -600 - 600 - - 
OECD -4 104 - 4 104 - - 
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Försöksverksamh Mest sjuka äldre -11 268 - 11 268 - - 
Systematiskt förbättrarb äldre -3 766 - 3 766 - - 
Långsikt strukturer kunsk utv -2 679 - 2 679 - - 
Kulturplan Kronoberg -153 - 153 - - 
Besöksnäringen -2 367 - 2 367 - - 
Reg utv led soc barn/ungd vård -1 458 - 1 458 - - 
Kinasatsning -800 - 800 - - 
Framtidens kompetensförsörjning -634 - 634 - - 
Funktionsanalys II -150 - 150 - - 
Sydostleden 2011-2014 -2 626 - 2 626 - - 
Utredn kabel Lessebo-Tingsryd -2 331 - 2 331 - - 
Mötesspår Räppe EU 2011-2013 -26 486 - 26 486 - - 
Främja kvinnors företagande -3 119 - 3 119 - - 
Resurscentrum för kvinnor -2 733 - 2 733 - - 
Integrationssamverkan i s Småland -1 150 - 1 150 - - 
TvärdraG -1 580 - 1 580 - - 
Marknadsför Klimatkommissionen -140 - 140 - - 
SYV i förändring -1 491 - 1 491 - - 
Stärkta strukturer särskilda medel -847 - 847 - - 
Värdegrundsarbete -194 - 194 - - 
Re-think -1 041 - 1 041 - - 
Byggsamverkan -200 - 200 - - 
Föräldraroll missbruk/beroende -710 - 710 - - 
Studentmedarbetare -258 - 258 - - 
Plug In -355 - 355 - - 
Yrkeshögskola Kronoberg -379 - 379 - - 
Kommunstudie genom Simpler -257 - 257 - - 
Analysarbete -2 449 - 2 449 - - 
Sydafrika LOS 2012-2014 -261 - 261 - - 
Sydafrika Youth Leadership -285 - 285 - - 
Markaryds station proj del 1 -2 200 - 2 200 - - 
Tillväxt innovation -83 - 83 - - 
Hållb strukt f kunskapsutveckling -1 016 - 1 016 - - 
Araby Innovation -50 - 50 - - 
Resultat pågående projekt -191 285 - 191 285 - - 
      
Avslutade projekt       
Övriga projekt -26 - 26 - - 
PC-konferens -366 - 366 - - 
KRUT - Kreativ utveckling 0 - 0 - - 
Klimp II -5 461 - 5 461 - - 
Klimp III -19 795 - 19 795 - - 
Creative Growth -278 - 278 - - 
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Kunskap t praktik -1 245 - 1 245 - - 
ERB:s ungdomsprojekt -180 - 180 - - 
SET-utbildning -194 - 194 - - 
Yrkeshögskola -31 - 31 - - 
GIS-samverkan -103 - 103 - - 
Sydafrika ledn/samordn 11/12 -404 - 404 - - 
Funktionsanalys kulturområdet -163 - 163 - - 
Strategi besöksnäringen -207 - 207 - - 
Samverkan YH 0 - 0 - - 
Skapande skola-konferens -235 - 235 - - 
RegLab 2012 -97 - 97 - - 
Uppföljning/utvärdering 2012 -600 - 600 - - 
Resultat avslutade projekt -29 385 - 29 385 - - 
      
Resultat projekt totalt -220 670 - 220 670 - - 
      
Resultat regionförbundets kansli -325 719 -88 419 330 798 88 419 5 079 
      
HELA REGIONFÖRBUNDET Kostnader Kostnader Intäkter Intäkter Avvikelse 
 Utfall Budget Utfall Budget  
TOTALSUMMA RESULTAT -921 913 -659 725 935 998 659 725 14 085 
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Not 18 Nyckeltal - Länstrafikens verksamhet 

Denna bilaga kompletterar beskrivningen kring Länstrafikens verksamhet 2012. 

Länstrafiken - fem år i sammandrag 2012 2011 2010 2009 2008 
      
Kostnadsomslutning, tkr 596 194 554 503 487 865 481 634 420 319 
      
Produktion, tusen vagnkilometer, vkm 22 302 22 047 21 238 20 885 20 841 
varav regiontrafik 8 881 8 473 8 112 8 221 8 221 
varav Serviceresor 5 085 5 560 5 468 5 214 5 426 
varav skolskjuts 4 867 5 078 5 063 4 891 5 283 
varav Växjö stadstrafik 1 871 1 893 1 809 1 773 1 714 
varav Öresundståg 1 193 727 616 605 0 
varav övrigt 405 316 170 181 197 
      
Antal resande, miljoner 9,2 8,1 7,9 7,4 7,7 
varav regiontrafik 3,0 3,1 3 3,1 3,4 
varav Växjö stadstrafik 2,7 2,5 2,5 2,2 2,4 
varav tågtrafik 1,9 0,9 0,7 0,6 0,2 
      
Antal personkilometer 243,8 198,9 165,5 160,5 149,9 
(miljoner kilometer)      
      
Täckningsgrad %      
(trafikintäkter/trafikkostnader)      
i Öresundståg 91 85 89 90  
i Växjö stadstrafik 55 56 55 56 54 
i regiontrafik 46 47 51 49 50 
      
Länskort buss (pris inkl moms) 1 000 980 960 920 750 
Enzonskort buss (pris inkl moms) 480 460 440 420 400 
      
Antal resor/invånare totalt 49 44 43 41 42 
Antal resor/invånare regiontrafik 24 25 25 25 28 
Antal resor/invånare Växjö stadstrafik 44 41 42 36 41 
      
Medlemsbidrag, tkr 199 617 184 171 162 878 138 465 119 887 
Medlemsbidrag/invånare, kr 1 074 997 885 756 658 
Medlemsbidrag/resa 21,73 22,61 20,69 18,60 15,62 
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Trafikproduktion Länstrafiken Kronoberg 

Fördelningsgrunden för medlemsbidragen till Länstrafiken Kronobergs verksamhet är huvudsakligen 
trafikproduktionen i respektive kommun (antal tusen vagnkilometer, vkm).  

Medlem Regiontrafik Stadstrafik Kompletteringstrafik Total produktion 
     
Växjö 3 141 1 871 4 5 016 
Alvesta 1 184 0 27 1 211 
Lessebo 405 0 2 407 
Ljungby 1 472 19 12 1 503 
Markaryd 348 0 7 355 
Tingsryd 652 0 15 667 
Uppvidinge 920 0 1 921 
Älmhult 444 15 10 469 
Annat län 315 0 0 315 
SUMMA 8 881 1 905 78 10 864 
 

Total trafikproduktion alla trafikslag 2012 

Länstrafiken Kronoberg 

Trafikslag Antal tusen 
vagnkilometer (vkm) 

  
Regiontrafik buss 8 881 
Serviceresor 5 085 
Skolskjuts 4 867 
Stadstrafik buss 1 905 
Öresundståg 1 193 
Krösatåg 293 
Kompletteringstrafik 78 
SUMMA VKM 22 302 
 
 
Fordonspark 
 
2012 12 31 var 359 fordon kontrakterade av Länstrafiken Kronoberg enligt följande: 

Linjetrafik                                              155  fordon  
Skolskjutstrafik                                    146  fordon  
Serviceresor (grupp1, heltid)              57  fordon  
Linnéan (Lund/Malmö)                          1   fordon 
 

Sammanlagt 41 olika trafikföretag utför trafik åt Länstrafiken Kronoberg. 
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Resandet 

Resandet under 2012 uppgick totalt till ca 9,2 miljoner resor, en ökning från 2011 med 1,0 miljon resor.  

Ökningen beror i första hand på tågtrafiken men även resandet i Växjö stadstrafik ökade.  

Resande i de olika trafikslagen (antal tusen resor)  
Regiontrafik 2 995 
Växjö stadstrafik 2 709 
Öresundståg/Kust till Kust  1 690 
Abonnerad skolskjuts 1 363 
Serviceresor    245 
Krösatåg    178 
Övrigt       8 
SUMMA 9 188 
 

Resandet, mätt i antal personkilometer inom Kronobergs län ökade med 22,6 % mellan 2011 och 2012.  

Ökningen beror i första hand på tågtrafiken (Öresundståg och Krösatåg).   

Resande i de olika trafikslagen  (antal miljoner personkilometer)  
Regiontrafik   98,9 
Öresundståg/Kust till Kust   92,1 
Abonnerad skolskjuts   27,2 
Växjö stadstrafik   14,9 
Krösatåg     5,3 
Serviceresor      5,2 
Övrigt     0,2 
SUMMA 243,8 
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Självfinansieringsgrad       
       
Förbundsfullmäktige beslutade 2011-10-07 om trafikeringsprinciper m.m. för "Framtidens kollektivtrafik" 
och fastställde samtidigt att självfinansieringsgraden för kollektivtrafiken totalt ska vara minst 50 %. 
       
Självfinansieringsgraden anger andelen trafikintäkter jämfört med trafikkostnaderna.   
Under 2012 var den totala självfinansieringsgraden 60,6 % vilket var 1,0 % högre än 2011. 

Trafikslag Intäkter tkr Kostnader tkr Självfinansieringsgrad 
Öresundståg 103 490 114 122 90,7 % 
Växjö stadstrafik 30 215 55 394 54,5 % 
Regiontrafik 79 829 175 286 45,5 % 
Krösatåg 7 723 17 794 43,4 % 
Älmhults stadstrafik 152 459 33,1 % 
Ljungby stadstrafik 65 650 10,0 % 
Kompletteringstrafik 129 1 865   6,9 % 
SUMMA 221 603 365 570 60,6 % 
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas regionfullmäktige för fastställelse. 
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Regionförbundet södra Småland är en gemensam  
organisation för kommunerna och landstinget i Kronobergs län. 

Vår verksamhetsidé är att göra skillnad genom att stärka samarbete och 
verka för utvecklingoch hållbar tillväxt i regionen. 

Vår vision är ett gott liv i södra Småland

www.rfss.se 
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