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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,  
Lessebo kommun, Ljungby kommun, Markaryds kommun, Tingsryds  

kommun, Uppvidinge 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
 

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 
 
2013 har varit ett mycket händelserikt år för Regionförbundet södra Småland. I Länstrafiken har ett 
jättekliv framåt tagits i och med att den nya busstrafiken kommit igång. Nya fräscha miljövänliga bus-
sar trafikerar nu alla linjer. Expresslinjer mellan länets större tätorter gör att möjligheterna till arbets-
pendling ökar. Ökad turtäthet på många linjer gör att bussen blir mer attraktiv som alternativ till bilen. 
Förbättrad tillgänglighet gör det lättare att ta sig ombord, och förflytta sig inne i bussen. Redan märks 
ett ökat resande på många linjer. 

Inte bara busstrafiken har utökats. Vi har fått tre nya tågstationer i länet: Vislanda, Diö och Markaryd. I 
december startade två helt nya tågförbindelser. Mellan Växjö och Hässleholm går nu både Öresundståg 
och Krösatåg som ger resenärerna i Växjö, Alvesta och Älmhult en avgång i halvtimmen, och i Gemla, 
Vislanda och Diö hela 12 avgångar per dag i vardera riktningen. Markaryd har på samma sätt fått 12 
avgångar per dag!

Allt är dock inte solsken. DSB Småland drog sig ur Krösatåg vilket ledde till en fördyring för Krono-
bergarnas del med ca 3 miljoner. Det är också viktigt att vi alla tänker på att resa kollektivt när det är 
möjligt. Ett ökat kollektivt resande är en förutsättning för att vi skall kunna ha ett så bra utbud som vi 
nu har.

Under året har det arbetats med strategier och projekt. Ett projekt som lär få stor påverkan på regional 
tillväxt är framtagandet av ansökan till innovationsmiljön Smart Housing Småland. Det är en så kallad 
VinnVäxt miljö som skall öka innovationer inom två av Smålands styrkeområden, trähus och glas. 
Vi har också satt igång med att ta fram strategier för framtiden i form av en regional innovationsstra-
tegi (RIS) och en regional utvecklingsstrategi (RUS).

I september kom beskedet från regeringen att låta landstinget ta över det regionala utvecklingsansvaret 
från januari 2015. Så fort regeringen gjort sin avsikt känd, slöt länets ledande politiker upp kring tanken 
på att landstinget och hela regionförbundet skall fusioneras och bilda en gemensam organisation. På så 
sätt får Kronobergarna ett direktvalt parlament med inflytande över hälso- och sjukvård, kultur, kollek-
tivtrafik och regional utveckling. Det kommer att stärka länets utveckling på sikt samtidigt som väljar-
nas inflytande ökar. 

Regionförbundets övriga verksamheter fortsätter att göra ett mycket gott arbete. Jag förundras nästan 
dagligen över vilka kompetenta och flitiga medarbetare vi har. Verksamheten är så diversifierad att det 
finns ingen möjlighet att skriva om dem alla, men jag vill rikta ett stort tack till alla för ett framgångsrikt 
2013.

Roland Gustbée (m)    
Regionstyrelsens ordförande   
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POLITISK ORGANISATION
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 leda-
möter till regionstyrelsen. Regionfullmäktige har under 2013 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 och med att den nya kollektivtrafiklagen har trätt i kraft från den 1 januari 2012 utgör styrel-
sen också kollektivtrafikmyndighet. Regionstyrelsen har under 2013 sammanträtt tio gånger. 

Arbetsutskott 

Styrelsens arbetsutskott består av fem ledamöter och lika många ersättare som ansvarar för beredning av ären-
den 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 2013 sammanträtt vid tretton tillfällen.
 

Trafiknämnd 

Trafiknämnden ansvarar för den löpande verksamheten inom länstrafiken. Trafiknämnden består av nio ledamö-
ter och nio ersättare. Trafiknämnden har under 2013 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. Klimat-
kommissionen 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. Klimat-
kommissionen har under 2013 träffats tre gånger. 

Regionstyrelsens kulturberedning består av fem ledamöter och fem ersättare. Ordförande är förbundsfullmäkti-
ges ordförande. 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 2013 träffats fyra gånger.
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PROJEKTFINANSIERING 
 
Regionförbundet beviljar projektmedel från två olika källor, dels egna medel ur budgeten, dels det statliga an-
slaget för regional tillväxt (1:1). Under 2013 har arbetet med metodutveckling kring uppföljningsbarhet fortsatt 
samt nya rutiner kring kvalitetssäkrad projektutveckling och ansökningsprocess implementerats.

Statligt anslag för regional tillväxt (1:1)  

Utöver ordinarie anslag på 12 110 tkr, fick regionförbundet 2013 ytterligare 3 250 tkr i extraanslag att fördela till 
insatser med anledning av den utdragna lågkonjunkturen, bl.a. i form av stöd till kompetensförsörjning, företags-
etableringar, näringslivsutveckling, innovationsinsatser, rådgivning och exportfrämjande. Under 2013 har  
medel ur anslaget 1:1 (inkl. extraanslag) omfattande drygt 17 762 tkr beviljats till projekt inom alla  
RUP-områden; likt tidigare år har merparten av medelstilldelningen gått till projekt inom området  
Förnyelse och dynamik (ca 60 %). 

Våren 2014 kommer en större redovisning av projektverksamheten 2013  
presenteras i en särskild rapport. Flera av de nya projekten är fleråriga,  
och kommer att bedrivas som längst t.o.m. 2016. Beslut tagna under året:

  7
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Projektnamn Projektägare Beviljad summa
Kollektivtrafik på landsbygden (KPL) Region Halland 200 000 kr
Visionen framtidens förarhytter Tunga fordon 199 000 kr
Regional översiktsplanering Regionförbundet södra Småland 200 000 kr
Glasriket - genomförande Länsstyrelsen Kronoberg 600 000 kr
Smart Housing SP 4 258 333 kr
Digital agenda Regionförbundet södra Småland 100 000 kr
Ung företagsamhet i grundskolan Ung företagsamhet 840 000 kr
Ekoligan - framtidens matlagning.nu Miljöresurs Linné 50 000 kr
Ungdomars innovationskraft Region Blekinge 39 827 kr
Framtagande av ny RUS Regionförbundet södra Småland 150 000 kr
Återbruket - förstudie Älmhults kommun 105 000 kr
Designregion Småland ALMI 100 000 kr
Framtid Kronoberg - näringslivsstrategi Växjö kommun 335 000 kr
Samverkan Lessebo Lessebo kommun 270 000 kr
Väx! ALMI 496 400 kr
Information Engineering Centre -  
budgetförstärkning

Linnéuniversitetet 500 000 kr

Kooperation för allas rätt att jobba Coompanion 1 121 527 kr
Centrum för organisatorisk innovation Ljungby kommun 812 500 kr
Plug In Ljungby Ljungby kommun 735 000 kr
FIAS Lessebo kommun 523 000 kr
Framtid Kronoberg - implementering Växjö kommun 680 000 kr
Jämställd tillväxt Regionförbundet södra Småland 377 821 kr
Kompetensstrategi södra Småland Regionförbundet södra Småland 1 492 911 kr
Innovativt konstglas Glafo 200 000 kr
Samordnade varuleveranser Energikontor Sydost 350 000 kr
Utveckling av värdekedjan för arbetsmaskiner Tunga fordon 500 000 kr
Mat 2013 - Seminarieprogram Regionförbundet södra Småland 200 000 kr
Digital delaktighet Regionförbundet södra Småland 126 167 kr
Konga bruk Fas 1 Tingsryds kommun 178 000 kr
Kurbits Mat AB Destination Småland 108 000 kr
Förstudie Regional samordning för validering Regionförbundet södra Småland 108 836 kr
Pilot – validering i Ljungby kommun Ljungby kommun 200 000 kr
Industrinätverk i Kronoberg IUC Kronoberg AB 446 187 kr
Länstransportplan med Miljö- 
konsekvensbeskrivning

Regionförbundet södra Småland 200 000 kr

Inventering hållplatser och tillgänglighet i  
Kronobergs län

Regionförbundet södra Småland 183 750 kr

MAT Marknad 2012-2013 Växjö & Co 675 000 kr
Light Fire Life Regionförbundet södra Småland 100 000 kr

  
  
  
 



  9

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. 
Arbetet har fortsatt med kulturpolitiska uppdrag som 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 åtta 
kulturpolitiska uppdrag formulerats som finansierats med projektmedel. Fyra av dessa finansieras även av statliga 
utvecklingsmedel från Statens Kulturråd och innebär särskilda satsningar på scenkonst för unga, kulturarv, bild- 
och formområdet samt det fria ordet.

Det egna projektet Crowdfunding genomförs som ett komplement till ordinarie projektverksamhet, och utgår 
från crowdfunding-plattformen www.crowdculture.se <http://www.crowdculture.se>. Regionförbundet prövar 
denna alternativa finansieringsmodell under två år (2012 och 2013). Systemet utvecklas samtidigt som utlys-
ningen pågår och under perioden (2012-2013) har 21 projektansökningar kommit in, varav fem projekt blivit 
godkända och fullfinansierade. 

Flerårsöversikt

Flerårsöversikten avser driftredovisning per verksamhet inklusive interna poster, tkr. FoU Välfärds verksamhet 
övergick till Landstinget Kronoberg från den 1 januari 2010. 

Regionförbundet totalt Utfall 2013 Utfall 2012 Utfall 2011 Utfall 2010 Utfall 2009
Verksamhetens intäkter 1 124 814 932 855 883 080 675 452 590 129
Finansiella intäkter 2 250 3 143 2 408 333 366
Verksamhetens kostnader 
arbetskraft

-90 461 -79 226 -67 337 -55 899 -50 627

Övriga verksamhets- 
kostnader

-1 037 957 -842 687 -804 963 -600 258 -542 993

Årets resultat totalt -1 354 14 085 13 188 19 628 -3 125
Årets budget -5 000 0 0 -4 839 -12 000
Budgetavvikelse totalt 3 646 14 085 13 188 24 467 8 875
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Regionför- 
bundets projekt

Utfall 2013 Utfall 2012 Utfall 2011 Utfall 2010 Utfall 2009

Verksamhetens 
intäkter

371 694 220 670 225 361 85 953 36 397

Finansiella intäk-
ter

0 0 0 0 0

Verksamhetens 
kostnader arbets-
kraft

-9 783 -7 315 -4 133 -3 297 -1 999

Övriga verksam-
hetskostnader

-361 911 -213 355 -221 244 -82 692 -34 430

Årets resultat 0 0 -16 -36 -32
Årets budget 0 0 0 0 0
Budgetavvikelse 0 0 -16 -36 -32

Länstrafiken 
Kronoberg

Utfall 2013 Utfall 2012 Utfall 2011 Utfall 2010 Utfall 2009

Verksamhetens 
intäkter

642 670 604 358 562 068 504 287 477 211

Finansiella intäk-
ter

865 842 1 180 193 204

Verksamhetens 
kostnader arbets-
kraft

-34 574 -30 171 -27 978 -23 588 -22 742

Övriga verksam-
hetskostnader

-610 745 -566 023 -526 525 -464 277 -459 001

Årets resultat -1 784 9 006 8 745 16 615 -4 328
Årets budget -5 000 0 0 -6 000 -12 000
Budgetavvikelse 3 216 9 006 8 745 22 615 7 672

Regionför- 
bundets bas-
verksamhet

Utfall 2013 Utfall 2013 Utfall 2011 Utfall 2010 Utfall 2009

Verksamhetens 
intäkter

110 450 107 827 95 651 85 212 71 031

Finansiella intäk-
ter

1 385 2 301 1 228 140 152

Verksamhetens 
kostnader arbets-
kraft

-46 104 -41 740 -35 226 -29 014 -23 449

Övriga verksam-
hetskostnader

-65 301 -63 309 -57 194 -53 289 -46 692

Årets resultat 430 5 079 4 459 3 049 1 042
Årets budget 0 0 0 1 161 0
Budgetavvikelse 430 5 079 4 459 1 888 1 042
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FoU Välfärd Utfall 2013 Utfall 2012 Utfall 2011 Utfall 2010 Utfall 2009
Verksamhetens 
intäkter

0 0 0 0 5 490

Finansiella intäk-
ter

0 0 0 0 10

Verksamhetens 
kostnader arbets-
kraft

0 0 0 0 -2 437

Övriga verksam-
hetskostnader

0 0 0 0 -2 870

Årets resultat 0 0 0 0 193
Årets budget 0 0 0 0 0
Budgetavvikelse 0 0 0 0 193
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ÅRETS RESULTAT
Årets resultat är följande (tkr):

Utfall Budget Avvikelse
Regionförbundets basverksamhet      430        0 +    430 
Länstrafiken Kronoberg  - 1 784 - 5 000 + 3 216 
SUMMA - 1 354 - 5 000 + 3 646

Regionförbundets resultat 2013 uppvisar ett resultat på - 1 354 tkr vilket är 3 646 tkr bättre än budget.
De större resultatavvikelserna för regionförbundets basverksamhet beror på följande resultatenheter:

Regionförbundets basverksamhet,  
resultatenhet

Avvikelse,  
tkr

Kansli -1 866
Driftstöd 701
Regional utveckling 874
AV-Media 383
Övrigt 338
SUMMA: 430

Årets utfall med 430 tkr beror huvudsakligen på att hela anslaget för driftstöd inte förbrukades under året samt 
att avdelningen för regional utveckling dels haft flera tillfälliga vakanser under året och dels ökat andelen perso-
nal som arbetar i projekt och därmed fått ökade intäkter.

Vid utgången av 2013 så uppgick Regionförbundets eget kapital till 14,1 mkr. Enligt de antagna finansiella målen 
skall inte Regionförbundets eget kapital understiga 3 mkr. De större resultatavvikelserna för Länstrafiken Krono-
berg beror på följande resultatenheter:

Länstrafiken Kronoberg, 
resultatenhet

Avvikelse,  
tkr

Personalkostnader 1 158
Regiontrafik -1 112
Växjö Stadstrafik -11 885
Krösatåg Syd 1 275
Öresundståg 13 229
Övrigt 551
SUMMA: 3 216

 
Årets utfall är 3,2 mkr bättre än budget. Årets utfall beror dels på att budgeten för busstrafiken var upprättad 
innan trafikupphandlingen genomfördes och nettokostnaderna för Växjö stadstrafik blev 11,9 mkr högre än 
budget medan resultatet för Öresundstågtrafiken var klart bättre än budget (13,2 mkr) vilket i första hand beror 
på ökade intäkter och ökat resande.  Vid utgången av 2013 så uppgick Länstrafikens eget kapital till 56,8 mkr. 
Enligt de antagna finansiella målen skall inte Länstrafikens eget kapital understiga 10 mkr. Den fastställda budge-
ten för 2014 är underfinansierad med 27 mkr.



  13

Driftredovisning per verksamhet inklusive interna poster, tkr

Regionförbundets
driftverksamhet exklusive projekt

Utfall
2013

Budget 
2013

Utfall
2012

Budgetavvikelse
2013

Verksamhetens intäkter 753 120 747 771 712 185 5 349
Finansiella intäkter 2 250 2 200 3 143 50
Verksamhetens kostnader arbetskraft -80 678 -80 367 -71 911 -311
Övriga verksamhetskostnader -676 046 -674 604 -629 332 -1 442
Årets resultat totalt -1 354 -5 000 14 085 3 646

Fördelat per verksamhet:

Länstrafiken Kronoberg

Verksamhetens intäkter 642 670 639 317 604 358 3 353
Finansiella intäkter 865 1 200 842 -335
Verksamhetens kostnader arbetskraft -34 574 -36 221 -30 171 1 647
Övriga verksamhetskostnader -610 745 -609 296 -566 023 -1 449
Årets resultat Länstrafiken -1 784 -5 000 9 006 3 216

Regionförbundets basverksamhet

Verksamhetens intäkter 110 450 108 454 107 827 1 996
Finansiella intäkter 1 385 1 000 2 301 385
Verksamhetens kostnader arbetskraft -46 104 -44 146 -41 740 -1 958
Övriga verksamhetskostnader -65 301 -65 308 -63 309 7
Årets resultat kansliet 430 0 5 079 430

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 samt Kurs och konferens.
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Investeringsredovisning

Investeringar,  
belopp i tkr

2013  
utfall

2013  
budget

2012  
utfall

2014  
budget

Länstrafiken Kronoberg
Kontorsinventarier kansli 0 100 99 100
Serviceresor 94 100 175 200
Biljettmaskiner 3 008 1 000 93 3 000
Trafikinformation, monitorer,  
realtidssystem

0 300 0 200

Hållplatstoppar 598 2 500 0 0
Servicebil 73 0 0 0
Trafikdatabas, planeringssystem 0 100 0 100
Datautrustning 189 200 105 200
Fordonsdatorer, fordonsutrustning 1 746 20 000 0 100
Delsumma Länstrafiken Kronoberg 5 708 24 300 472 3 900

Regionförbundets kansli
Datautrustning kansli 94 300 53 300
Kontorsinventarier 0 200 53 200
Delsumma Regionförbundets kansli 94 500 106 500

TOTALSUMMA NETTO- 
INVESTERINGAR

5 802 24 800 578 4 400

Den planerade investeringen i fordonsutrustning blev försenad på grund av att upphandlingen 
överklagades. Resterande investering kommer istället att ske under 2014.
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Pensionsförvaltning 

Regionförbundet har från och med 2010 tecknat en försäkringslösning för all personal. 

Regionförbundet har under 2013 haft pensionsavtalet KAP-KL, vilket innebär att regionförbundet under 2013 
har avsatt 4,5 % av personalens löner som de anställda själva får placera. Denna skuld kommer att betalas in 
2014 till Skandikon.

Regionförbundet har under 2013 avsatt 387 tkr avseende pensionsåtagande för förtroendevalda vars tjänstgö-
ringsgrad överstiger 40 %. Total avsättning 2013-12-31 är därmed 1 042 tkr. Utöver avsättningen finns också en 
ansvarsförbindelse på 459 tkr, se specifikation i not 16.
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Väsentliga personalförhållanden

Personal 201 3 201 2
Genomsnittligt antal anställda 133 120
Kvinnor 85 78
Män 48 42

Fördelning mellan män och kvinnor i förbundets styrelse
Kvinnor 9 9
Män 6 6

Fördelning mellan män och kvinnor i ledning
Kvinnor 5 4
Män 7 7

Löner: (tkr)
Regiondirektör och förtroendevalda 3 198 3 309
Övrig personal 52 197 47 015
Sociala avgifter och pensionskostnader 22 578 21 012

Personalens sjukfrånvaro (uttryckt i procent)

Total sjukfrånvaro i förhållande 3,8  % 2,8  %
till den sammanlagda ordinarie arbetstiden

Total sjukfrånvaro exklusive långtidssjukskrivna 2,1  % 1,5  %

Andelen av total sjukfrånvaro som har varat 43,9  % 46,5  %
i 60 dagar eller mer

Sjukfrånvaron för kvinnor i förhållande till den sammanlagda
ordinarie arbetstiden för kvinnor 5,0  % 3,7  %

Sjukfrånvaron för män i förhållande till den sammanlagda ordinarie
arbetstiden för män 1,6 % 1,1 %

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 29 år och yngre i förhållande till den 
sammanlagda ordinarie arbetstiden för den åldersgruppen 2,3  % 2,8  %

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 30-49 år i förhållande till den
sammanlagda ordinarie arbetstiden för den åldersgruppen 3,0 % 2,7 %
Sjukfrånvaro för åldersgruppen 50 år och äldre i förhållande till den
sammanlagda ordinarie arbetstiden för den åldersgruppen 5,3  % 3,0  %

Andel ej sjukfrånvarande (andel anställda som inte haft någon sjukdag) 36,7  % 48,3  %
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Redovisning av verksamhetsplanens mål 
 
De styrande målen i verksamhetsplanen följs inte upp i samband med årsredovisningen, då dessa utgår från flera 
olika styrande dokument. Effektmålen och de årliga prioriterade insatserna ska på sikt verka i riktning mot de 
styrande målen.

Effektmålen 2013 redovisas dels i en måluppfyllnadsmatris, dels genom de indikatorer som fastställdes i VP 
2013. I måluppfyllnadsmatrisen har en bedömning gjorts för varje mål i förhållande till basår (2011) eller föregå-
ende år (2012) om data finns. I de fall där enbart data för 2013 redovisas bygger bedömningen på de redovisade 
insatser som genomförts under året. Samtliga indikatorer redovisas med senast tillgängliga siffra för Kronobergs 
län, och med jämförande siffra för riket där sådan finns tillgänglig. Några mål följs upp kvalitativt. Statistikkälla 
anges inom parantes. 

Måluppfyllelse Bedömning

 

Målet är uppnått alternativt utveckling har skett i positiv riktning i förhållande till hur målet är 
formulerat.

 

Ingen eller mycket liten förändring har skett alternativt enbart basår kan redovisas.

 

Målet är inte uppnått och utveckling har skett i negativ riktning i förhållande till hur målet  
är formulerat. 

Projektverksamhet
 
En del projektverksamhet är kopplad till prioriterade insatser och redovisas därför i korthet under respektive 
insats. För övrig projektuppföljning hänvisas till den projektrapport som kommer att sammanställas av region-
förbundets projektkontor under våren 2014.

Övergripande förvaltning och god ekonomisk hushållning
 
I början av 2013 lämnades från regeringen ett förhandsbesked om att bilda Region Kronoberg, efter en ansökan 
från Landstinget Kronoberg under hösten 2012. 

Regiondirektören och regionförbundets administrativa chef  utsågs till tjänstemannastöd för den regionbildnings-
kommitté som bildats i syfte att bereda Region Kronobergs uppdrag och ansvarsområden, samt politisk organi-
sation. Arbetet har pågått under andra halvåret 2013 och har framförallt tagit personella resurser i anspråk och 
även påverkat effektmålen och dess inriktning för 2013. 
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STYRANDE MÅL 

• Vi säkerställer god kvalitet och effektivitet för vår verksamhets- och myndighetsutövning.
• Självfinansieringsgraden i kollektivtrafiken ska vara minst 50 %.
• Finansiella mål i budget, fastställda av regionfullmäktige.

EFFEKTMÅL 

Mål Måluppfyllelse
Under 2013 ska indikatorer tas fram, kopplade till kvalitet och effektivitet i  
vår verksamhets- och myndighetsutövning. Utifrån indikatorerna kommer  
effektmål att formuleras.  

Uppföljning: En medlemsundersökning har genomförts under året, som gav indikationer på organisationens 
styrkor och svagheter. Resultatet av undersökningen var tänkt att ligga till grund för indikatorer avseende kvali-
tet. Eftersom regionförbundet vid kommande årsskifte 2014/2015 upphör att vara en medlemsorganisation är 
det inte möjligt att göra en uppföljning av undersökningen. Av den anledningen har indikatorer inte tagits fram. 
Undersökningens resultat som sådant förvaltas vidare i verksamheten under 2014.

 
PRIORITERADE INSATSER 2013

Förvaltning och myndighetsutövning

• Inrättande av ett nytt sammanhållet ärendehanteringssystem. 

Regionförbundet initierade under 2013 ett arbete med upphandling av ett ärendehanteringssystem och deltog i 
upphandling tillsammans med Växjö kommun med rätt att avropa option. Mot bakgrund av beslut om bildande 
av Region Kronoberg beslöt kansliet att avbryta arbetet och istället fokusera på att avsluta ärenden och förbe-
reda inför en fusion.

• För alla ärendegrupper ska finnas målsatta handläggningstider och för alla större ärendegrupper ska 
det finnas beskrivna ärendeprocesser, mallar och checklistor som stöd för handläggning och beslut. 

För de större ärendena såsom regional utvecklingsstrategi, länstransportplan och budget med verksamhetsplan 
har beredningsprocessen fastställts av styrelsen.  Regiondirektörens ledningsgrupp har i övrigt fastställt ärende-
process för verksamhetsplan och budget på tjänstemannanivå. För ärenden som inkommer från externa parter 
och som ska beredas i de politiska organen sätts handläggningstider i diarieprogrammet och meddelas handläg-
garen. 

• Genomföra de i regionstyrelsens respektive trafiknämndens internkontrollplaner angivna  
kontrollmomenten samt vidta eventuella åtgärder. 

En delrapport över internkontrollplanen lämnades till styrelsen i oktober. Åtgärder inom framförallt dokument- 
och ärendehantering har genomförts i form av internutbildningar och medverkan vid arbetsplatsträffar.
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• Informera om befintliga rutiner och processer inom servicefunktionerna/administrativa avdelningen 
för att öka effektiviteten vid regionförbundet. Fokus på information till nyanställda. 
 
Rutiner vid nyanställning har förbättrats genom en tydligare rollfördelning inom administrativa avdelningen och 
ett utvecklat samarbete mellan personaladministrationen och administrativa avdelningen.  

• Årlig uppföljning ska genomföras kopplat till fullmäktiges beslut om att självfinansieringsgraden för 
kollektivtrafiken ska vara minst 50 %. 

Förbundsfullmäktige beslutade den 7 oktober 2011 om trafikeringsprinciper m.m. för  ”Framtidens kollektivtra-
fik” och fastställde samtidigt att självfinansieringsgraden för kollektivtrafiken totalt ska vara minst 50 %.  
 
Självfinansieringsgraden anger andelen trafikintäkter jämfört med trafikkostnaderna.Under 2013 var den totala 
självfinansieringsgraden 57,2 % vilket var 3,4 procentenheter lägre än 2012. 

2013    
Trafikslag Intäkter tkr Kostnader tkr Självfinansieringsgrad %
Öresundståg 109 223 120 679 90,5
Krösatåg Syd 4 389 8 745 50,2
Regiontrafik 80 743 180 421 44,8
Växjö stadstrafik 31 765 75 431 42,1
Pågatåg 22 54 40,7
Krösatåg Nord 7 849 20 786 37,8
Älmhults stadstrafik 797 2 118 37,6
Kompletteringstrafik 152 2 160 7,0
SUMMA 234 940 410 394 57,2

Anmärkning: Trafikslagen Krösatåg Syd och Pågatåg hade endast trafik en kort del av året och siffrorna är  
därför inte jämförbara.
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• Årlig uppföljning ska genomföras kopplat till de finansiella målen i budget 

 
Årlig uppföljning ska genomföras kopplat till de finansiella målen. I den kommunala redovisningslagen anges att 
mål för god ekonomisk hushållning skall fastställas. Regionfullmäktige fastställde den 25 maj 2012 budget för 
2013 samt mål för 2013 utifrån god ekonomisk hushållning (§ 28/12).  De finansiella målen och måluppfyllelsen 
2013 redovisas här:

o Mål: Regionförbundets olika verksamheter skall bedrivas inom tilldelad budgetram. 
Måluppfyllelse: Utfallet 31 december 2013 är 3,6 mkr bättre än budget. 

o Mål: Nya satsningar och permanentande av projektverksamhet skall vara fullt finansierade och tydligt redovi-
sas vid respektive beslut. Även principerna för kostnadsfördelningen mellan medlemmarna skall redovisas vid 
respektive beslut.  Måluppfyllelse: Klart. Löpande uppföljning.

o Mål: Länstrafikens eget kapital får minska till lägst 10 mkr innan återställande ska ske. 
Måluppfyllelse: Klart. Länstrafikens eget kapital var den 31 december 2013 sammanlagt 56,4 mkr.

o Mål: Regionförbundets eget kapital (exklusive länstrafiken) får minska till lägst 3 mkr innan återställande ska 
ske. Måluppfyllelse: Klart. Regionförbundets eget kapital var den 31 december 2013 sammanlagt 14,1 mkr.

o Mål: Kassalikviditeten (betalningsförmågan på kort sikt) skall vara över 95 %. 
Med kassalikviditet avses kvoten omsättningstillgångar/kortfristiga skulder. 
Måluppfyllelse: Klart. Utfallet den 31 december 2013  var 117 %. 

o Mål: Soliditeten (betalningsförmågan på lång sikt) skall vara över 8 %. 
Med soliditet avses kvoten eget kapital/totalt kapital. 
Måluppfyllelse: Klart. Utfallet 31 december 2013 var 16,6 %. 

Kommunikation och regional profilering 

Informations- och kommunikationsarbetet utvecklas kontinuerligt för att möta behoven från förtroendevalda, 
medlemmar och övriga intressenter. Genom veckovisa nyhetsbrev vill regionförbundet nå ut med korta och in-
tressanta nyheter om regionförbundets arbete. Ambitionen är att göra fler delaktiga i södra Smålands utveckling. 
Under 2013 har 44 veckobrev skickats ut, som i snitt har lästs av 230 personer varje vecka. Därtill har under året 
88 pressutskick skickats ut från regionförbundet.

Regionstyrelsens ledamöter har under året försetts med ett informationsblad vid varje styrelsesammanträde, som 
kortfattat belyser ett för regionförbundet aktuellt ämne.
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• Stärka dialogen med medlemmarna 

 
Regionförbundet arbetar för att stärka dialogen med medlemmarna, tydliggöra bilden av regionförbundet som 
regional aktör och lyfta de utvecklingsfrågor som vi arbetar med.   Som steg i att stärka medlemsdialogen och 
tydliggöra bilden av regionförbundet som regional aktör har tre arrangemang genomförts under 2013:

o Tylösandsveckan, ett årligt återkommande nationellt arrangemang av fristående konferenser och möten inom 
områden som berör offentlig verksamhet. Arrangemanget vänder sig till anställda i offentlig sektor. 

Tylösandsveckan genomfördes 13-16 maj 2013. Omkring 1 700 personer deltog i 50 kurser och konferenser. 
Utvärdering av Tylösandsveckan visar på ett positivt resultat för både programinnehåll och ekonomi. 

o Mötesplats södra Småland, syftar till att för regionförbundets medlemmar och andra intressenter konkretisera 
och lyfta viktiga frågor för regional utveckling.

Mötesplats södra Småland och Trafikdagarna genomfördes den 
5-6 december 2013. Syftet med sammanslagningen av de tidigare 
Trafikdagarna och Mötesplats södra Småland var att samla länets 
ledande förtroendevalda och tjänstemän för att föra en dialog 
om regionala utmaningar, mål och insatser som en del i förbere-
delserna för en ny Regional utvecklingsstrategi för Kronobergs 
län 2015-2025.
Fokus första dagen var gemensamma målsättningar och prin-
ciper för det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Dag två 
hade tema kompetens, med utblick mot hur omvärlden påverkar 
oss och hur lärande och kompetensfrågor, med individen i centrum, kan hanteras.
 
o Medlemsturné; Kansliet ska genomföra en turné till samtliga medlemmar för att informera om Regionförbun-
dets verksamhet och stärka dialogen med medlemmarna.

I mars genomförde regionförbundet sin medlemsturné, och alla medlemmar utom Alvesta besöktes (vid tillfäl-
let kunde ingen ändamålsenlig plats eller lokal tillhandahållas). Till Alvesta skickades istället information i tryckt 
form om satsningar som genomförts och genomförs i Alvesta, för spridning internt i kommunen.

o Medlemsturné; Presidiet ska besöka samtliga medlemmar för att informera om verksamhetens innehåll och 
diskutera strategiskt viktiga frågor.

Under året har samtliga medlemmar besökts minst en gång. Vid dessa möten har budget 2014 varit det främsta 
ämnet. Andra frågor som diskuterats är arbetsmarknadsläget, infrastrukturinvesteringar samt nya och  
pågående projekt.
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• Genomföra en undersökning bland förbundets medlemmar i syfte att ta fram ett nöjd  
medlemsindex (NMI).  
 
Medlemsundersökningen genomfördes under april månad med hjälp av en webbenkät, i samarbete med Markör 
Marknad och Kommunikation AB. Undersökningen var en urvalsundersökning riktad till förtroendevalda och 
tjänstemän hos medlemmarna. 239 respondenter ingick i urvalet och svarsfrekvensen blev 56 %. Undersök-
ningen identifierar styrkor och svagheter med organisationen samt fastställer regionförbundets NOI-värde (nöjd 
organisationsindex) till 51. NOI-värden under 60 betraktas som låga och utvecklingspotentialen är därmed stor.

Utifrån resultatet beslutades att en kompletterande kvalitativ intervjuundersökning skulle genomföras, för att på 
så sätt ytterligare fördjupa och konkretisera resultatet. Intervjuerna genomfördes med totalt 20 respondenter, 
som i samband med webbenkäten anmälde intresse att ställa upp på intervju.

Resultatet har diskuterats med regionstyrelsens presidium och regiondirektörens ledningsgrupp. Kommentarerna 
och slutsatserna kommer ligga till grund för det fortsatta arbetet i Region Kronoberg.  

 
• Utveckla regionförbundets varumärke och profil 

Varumärkeshandboken och den grafiska manualen har implementerats och används i 
organisationen.

Regionförbundets webbplats www.rfss.se har reviderats i linje med den nya grafiska 
profilen. Webbplatsen har fått en bättre struktur som tydligare visar vad regionför-
bundet gör inom sina olika ämnesområden och verksamheter. Regionförbundets 
sociala medier har lyfts fram på ett bättre sätt, för att tydliggöra de processer som 
pågår i organisationen, och som speglas på bloggarna. Med anledning av beslutet att 
bilda Region Kronoberg 2015 har revideringen av regionförbundets intranät skjutits 
upp.

I arbetet med att utveckla nya arbetsmetoder för pressarbetet har mediaplanering 
genomförts med alla verksamhetsområden på avdelningen för regional utveckling. 
Mediaplaneringen har resulterat i att kommunikatörerna på regionförbundet fått en 
bättre omvärldsbevakning och insyn i vad som händer i verksamheten, vilket under-
lättar och höjer kvaliteten på pressmeddelanden och andra medieaktiviteter. Det 
medför även att kommunikatörerna på ett bättre sätt kan stötta projektledare och 
samordnare i kommunikationsfrågor. Arbetet med mediaplanering behöver stän-
digt hållas levande och uppdateras och kommer därför fortsätta framöver.
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Internationellt samarbete
 

• Utveckla intern och extern samverkan 
 
Under året har ett länsövergripande internationellt nätverk bildats. 
Det internationella nätverket i regionen träffas regelbundet för 
utbyte av information och samverkan. 

Den interna samverkan har i huvudsak stärkts genom gemensam 
planering av kompetenshöjande insatser avseende projektutveck-
ling och information om den kommande programperioden internt 
och mot potentiella projektaktörer. 

Samverkan inom Euroregion Baltic (ERB) har skett i enlighet med 
antagen Action Plan. Regionförbundet södra Småland har förlängt 
stationeringen av det Internationella Permanenta Sekretariatet 
(IPS) för ERB till 2014-06-30. Organisationen kommer däref-
ter att placeras i Polen och nya stadgar har under året utvecklas 
för detta ändamål. Genom ERB har Regionförbundet drivit och 
initierat aktiviteter för politisk samverkan, speciellt avseende EU:s 
sammanhållningspolitik. Regionförbundet har under året tagit en 
aktiv roll i arbetsgruppen för arbetsmarknadsfrågor.

Samarbetet med Sydafrika fortsätter enligt samarbetsavtal. Regi-
onförbundet södra Småland är projektägare för fem projekt, varav 
tre startat 2013.

Inom ramen för Småland Blekinges Brysselkontor pågår fortsatt ett utvecklingsarbete för att effektivisera och 
finjustera samverkan. Även internt arbetar Regionförbundet vidare med att utveckla interna former för utbyte 
och synergier. Projektet EU-kompetens Småland Blekinge som avslutades under 2013 har nått goda resultat i 
länet.

Suzhou är Regionförbundet södra Smålands strategiska samarbetspart i Kina och samarbetet löper enligt plan. 
Regionförbundet har tagit emot tre delegationer. Tillsammans med aktörer i regionen och från Kalmar län driver 
Regionförbundet projektet ”Light, Fire, Life” som är en utställning av Småländskt glas på Suzhou museum samt 
en mervärdessatsning för företag i regionen som vill arbeta mot den kinesiska marknaden. Samarbetet med 
Suzhou utvecklas i positiv inriktning och Regionförbundet följer sin hållning till samarbete med Kina. En utvär-
dering av projektet “Kinasatsning 2011-2014” har upphandlats och skall vara genomförd första kvartalet 2014.

• Förberedelser och bevakning inför kommande programperiod 2014-2020
 
Bevakningen och förberedelsearbetet inför den nya programperioden 2014-2020 har pågått i samverkan med fle-
ra aktörer, internt och externt. Programmeringen för de relevanta Europeiska territoriella programmen kommer 
att fortsätta under 2014. Regionförbundet har aktivt tagit del i olika sammanhang för att bevaka frågorna bl.a. via 
Sveriges kommuner och landsting (SKL), Euroregion Baltic (ERB), Nationellt forum och Interreg forum.
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REGIONFÖRBUNDET SOM ARBETSGIVARE
STYRANDE MÅL 

• Regionförbundet södra Småland ska sträva efter jämn könsfördelning på arbetsplatsen, i arbetsgrupper  
och befattningskategorier.
• Regionförbundet ska ha jämställda löner.
• Regionförbundet som arbetsgivare ska vara en förebild när det gäller mångfald bland de anställda.

EFFEKTMÅL

Mål Måluppfyllelse
Enligt regionförbundets mångfalds- och jämställdhetsplan ska könsfördelningen på arbetsplat-
sen, i arbetsgrupper och inom befattningskategorier, uppgå till minst 40 % av vartdera könet. 
Till år 2015 ska en förändring ha skett i positiv riktning.  

Indikatorer: 2011 2012 2013
Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor

Andel kvinnor och män, av genomsnittligt  
anställda, % (Regionförbundet).

37 63 35 65 37 63

Andel kvinnor och män i ledning, av genom- 
snittligt anställda, % (Regionförbundet).

64 36 64 36 58 42

Andel kvinnor och män per avdelning, % (2013, Regionförbundet)

Avdelningar med minst  
5 medarbetare redovisas.

Män Kvinnor

Administration 42 58

AV-Media 53 47

Ekonomi 11 89

Färdtjänstlegitimering 0 100

Kundcenter 15 85

Marknads- och försäljningsavdelningen 25 75

Regional utveckling 31 69

Serviceresor 8 92

SKL särskilda satsningar 40 60

Trafikavdelningen 80 20

Övriga avdelningar summerat 33 67



  25

Män Kvinnor
Andel kvinnor och män med personalansvar, totalt, % (2013, Regionförbundet). 53 47

Mål Måluppfyllelse
Lönekartläggningarna visar att löneskillnader ej är könsrelaterade.

 

Uppföljning: En treårsplan är under genomförande.

Mål Måluppfyllelse
I regionförbundets personal ska andelen utlandsfödda utgöra minst 
samma andel som i befolkningen i Kronobergs län. Till år 2015 ska en 
förändring ha skett i positiv riktning.

 
Indikatorer: Män Kvinnor Totalt
Andel i personalen (samtliga anställda) med utländsk bakgrund (2013, Regionförbundet/
SCB).

9,3 11,2 10,4

Andel i personalledande befattning med utländsk bakgrund (2013, Regionförbundet/
SCB).

0 12,5 6,3

Andel i befolkningen med utländsk bakgrund (Kronobergs län 2012, SCB)
Med utländsk bakgrund avses person som är född i utlandet eller 
person född i Sverige med två utlandsfödda föräldrar.

18,2 18,3 18,3
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PRIORITERADE INSATSER 2013 

• Revidera regionförbundets mångfalds- och jämställdhetsplan.
En ny mångfalds- och jämställdhetsplan fastställdes av regionfullmäktige den 22 mars 2013. 

• Följa upp nyckeltal från regionförbundets mångfalds- och jämställdhetsplan.
Uppföljning av nyckeltalen från mångfaldsplanen är genomförd och utfallet tas till vara kontinuerligt för  
eventuella insatser och förbättringar. 

Regionförbundets mångfalds- och jämställdhetsplan

MÅL ÅTGÄRD ANSVAR UPPFÖLJNING RESULTAT 2013
Ingen arbetstagare  
ska utsättas för  
diskriminering eller 
trakasserier

Utreda alla eventuella 
händelser och vidta 
arbetsrättsliga åtgärder 
mot den som  
trakasserar. Se Rutin 
trakasserier

Närmaste chef  i sam-
råd med personalchef

Kontinuerligt i  
aktuella ärenden

Inga ärenden 2013

Osakliga löneskillna-
der beroende på kön 
skall inte förekomma         

Lönekartläggning 
genomförs med 
handlingsplan för 
att justera eventuella 
löneskillnader

Lönesättande chef  
och personalchef  
är ansvarig för att 
löneinplaceringen blir 
könsneutral

I samband med 
 lönerevisionen

Arbete pågår med den 
tidigare upprättade 
handlingsplanen.

En undersökning ge-
nomförs om hur bl.a. 
jämställdhet upplevs 
på Regionförbundet

En medarbetarenkät 
genomförs 2013

Personalavdelningen Redovisning av 
medarbetar-enkäten 
görs under 2013

Medarbetarenkät 
genomförd och resul-
tatet visar att arbetet 
med att öka insikten 
om jämställdhet ska 
fortsätta med olika 
aktiviteter.  

Föräldralediga ska på 
olika vis erbjudas och 
ta del av kompetens-
utveckling 

Föräldralediga ska 
erbjudas att delta i 
informationsmöte, 
kurser, konferenser, 
sociala aktiviteter 
m.m.

Närmaste chef I samband med 
medarbetar-samtalet

Alla föräldra-lediga får 
information och möj-
ligheter till att närvara 
vid olika aktiviteter via 
ansvarig chef.

Kartlägga samtliga in-
komna ansök-ningar 
på utannonserade 
tjänster för att få en 
bild av hur urvalet till 
våra tjänster ser ut

Sammanställa en lista 
på antalet sökande 
per kön och utländsk 
bakgrund (i den mån 
det går att utläsa)

Administrationen, 
personal

I samband med rekry-
tering

Uppföljning är gjord 
per kön och 40 % av 
våra sökande är kvin-
nor. 

Ta tillvara jämställd-
hets- och mångfald-
splan i arbetet med 
intern och extern 
kommunikation

Ha med sig mång-
faldsperspektivet 
vid framtagandet av 
marknadsförings-
insatser, t.ex. bilders 
sammansättning

Informatör Kontinuerligt och 
minst en gång om året

Bevakning inom om-
rådet sker av kom-
munikations-ansvarig 
så bilder och texter 
speglar en mångfald.
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• Genomföra handlingsplanen för jämställda löner.
 
Ett aktivt arbete har pågått med att genomföra handlingsplanen för jämställda löner, fokus har legat på att rätta 
till de osakliga löneskillnaderna genom att prioritera och rikta utrymme för att uppnå jämställda löner. Ett bra 
resultat har uppnåtts så här långt även om visst arbete kvarstår inom ett fåtal befattningar.  

• Kartlägga samtliga inkomna ansökningar på utannonserade tjänster inom regionförbundet med  
avseende på sökandes kön, ålder och ursprung.
 
Kartläggning av samtliga inkomna ansökningar har gjorts. På grund av den osäkerhet som råder när det gäller 
att utläsa utländsk bakgrund har valet gjorts att inte ta med denna parameter utan att enbart redovisa hur många 
kvinnor respektive män som söker tjänster hos oss. Till de 10 tjänster som utannonserades under 2013 inkom 
totalt 372 ansökningar, varav 40,6 % var från kvinnor och 59,4 % var från män. Av de som anställdes var 40 % 
kvinnor och 60 % män. Resultatet kommer att analyseras för eventuella åtgärder för att locka ”nya” grupper av 
sökande.  

• Genomföra medarbetarenkät samt ta fram handlingsplan för eventuella åtgärder.
 
Under mars månad genomfördes en medarbetarenkät med ett totalt sett gott resultat. Resultatet har brutits ned 
på avdelningsnivå och arbetats med på arbetsplatsträffar. Detta har därefter utmynnat i handlingsplaner som 
syftar till ett fortsatt förbättringsarbete i organisationen.

• Genomföra två personalmöten under året som ska ha särskilt tema utifrån diskrimineringskriterierna.
 
Tematräffar med personalen har genomförts inom jämställdhets- och mångfaldsområdet.  

• Genomföra översyn och eventuell uppdatering av regionförbundets personalhandbok.
 
Uppdatering av personalhandboken är till stora delar genomförd.
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REGIONFÖRBUNDETS UTMANINGAR OCH MÅL FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING

KOMPETENS OCH ARBETSKRAFTS- 
FÖRSÖRJNING 
 
Kompetensförsörjningsfrågor och utbildningsfrågor har stått i fokus under året. Det regionala samarbetet blir 
allt viktigare för att vår region ska vara konkurrenskraftig och erbjuda bra utbildningar redan från förskolan/
grundskolan. Året avslutades med Regiondagen i Kosta med drygt 100 deltagare som hade fokus  
på Kompetensförsörjning.

Samverkansavtalet mellan förskola-grundskola och Barn och ungdomspsykiatrin (BuP) har undertecknats. Även 
en gemensam samverkansrutin vid placering i familjehem/hem för vård eller boende (HVB) har undertecknats. 
Avtalen breddar samverkan mellan Landstinget och länets socialtjänster, till gagn för barn och ungdomar. 
Samverkansavtalet inom “Det goda föräldraskapet” har förlängts t.o.m 2015. Regionförbundet via AV-Media 
Kronoberg har från och med årsskiftet ansvar för den regionala projektledningen. Regionförbundet har genom 
AV-Media Kronoberg även ansvar för www.gymnasiumkronoberg.se från och med våren 2013. Gymnasium Kro-
noberg visar länets utbildningsalternativ och underlättar valet till gymnasieskolan. 

AV-Media Kronobergs stora satsningar under 2013 var att testa digitala lärresurser tillsammans med länets peda-
goger, uppdraget som IT-pedagog för gymnasieskolan i Växjö, ”Kurser för alla” och Digitala kompetensdagen. 
Bloggportalen har kvalitetssäkrats och samlar nu ca 200 skolbloggar. 

Aktuella projekt är Omvärld.se, en fortsättning på projektet Interaktiv visualisering som engagerar gymnasielä-
rare i användningen av statistik och CoderDojo, ett projekt för att få ungdomar att intressera sig för program-
mering. Projektet genomförs tillsammans med Information Engineering Center (IEC)/Linnéuniversitetet och 
ideella programmerare. 

Den nya digitala mediekatalogen Svenska Läromedel på Internet (SLI) är på plats. 67 skolbesök, i syfte att visa 
den nya mediekatalogen, har genomförts. Fysiska kopior levereras från i år med post. Statistiken för året visar på 
ca 200 000 visningar. Utbudet i mediekatalogen har utökats och även fyllts på med fler resurser som kan använ-
das av såväl elever som lärare. Två exempel är Vocalex, en visuell ordlista för den som vill utöka sitt ordförråd på 
svenska eller ett främmande språk, och Läshörnan, ett digital bibliotek med över 5 000 strömmande e-böcker där 
AV-Media har fördelat 2 000 årslicenser. 600 lärare och elever testar även matteverktyget NOMP för att hitta nya 
arbetsformer.

6 716 anställda och förtroendevalda inom offentlig verksamhet har deltagit i de 166 konferenser, möten och 
studieresor som administrerats av Kurs och konferens under 2013. Regionförbundets medlemmar står för 33 % 
av andelen deltagare. 

STYRANDE MÅL 

• Södra Småland ska speglas av ett tydligt fokus på livslångt lärande.
• I södra Småland möts arbetstagarnas intressen och arbetsmarknadens kompetensbehov.
• Södra Småland ska vara ett föregångslän när det gäller att ta tillvara alla resurser på arbetsmarknaden.
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EFFEKTMÅL 

Mål Måluppfyllelse
Andelen eftergymnasialt utbildade har ökat till år 2020.

 

Andel i befolkningen 25-64 år med eftergymnasial utbildning, % (SCB). 2011 2012
Kronoberg 34,8 35,4

Riket 39,2 39,8

Mål Måluppfyllelse
En jämnare könsfördelning inom utbildning och arbetsliv 
har uppnåtts till år 2020.

 
Andel kvinnor och män sysselsatta i privat resp. offentlig  
sektor, % (SCB).

2011 2012

Män Kvinnor Män Kvinnor
Privat sektor 66,3 33,7 66 34
Offentlig sektor 22,1 77,9 22,1 77,9

Sammanfattande branschstruktur i länet med avseende på fördelningen mellan kvinnor och män  
per bransch (SCB).
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Mål Måluppfyllelse
Andelen elever som fullföljer gymnasieskolan har ökat till 
år 2020.

 

Indikatorer: Kronoberg Riket
2011 2012 2013 2011 2012 2013

Andel nybörjare som fullföljer gymnasieutbildningen inom 
fyra år (inkl. IV), % (Skolverket).

80 79 80 76 77 77

Andel elever med grundläggande behörighet till universitet 
och högskola, % (Skolverket).

84 86 86 87 87 87

Mål Måluppfyllelse
Andelen sysselsatta med utländsk bakgrund har ökat till år 
2020.

 

Indikator: Kronoberg 2011
Förvärvsfrekvens i befolkningen med utländsk bakgrund, 
% (SCB)

57,1

Mål Måluppfyllelse
Stärkta band mellan utbildningssystem och arbetsliv.

  

Uppföljning: Inom ramen för SYV i förändring har en näringslivsworkshop arrangerats i länet under 2013 då 
ett 10-tal vägledare deltog. Näringslivsworkshopen är en modell som projektet tagit fram för att utveckla tradi-
tionella studiebesök. Tidigare under projektet har andra vägledare lärt sig metoden. Andra exempel på stärkta 
band mellan utbildningssystem och arbetsliv är de kompetensutvecklingsdagar som SYV i förändring arrang-
erade under 2013. Studie- och yrkesvägledarna har kompetensutvecklats bland annat inom branschkunskap och 
entreprenörskap, från länet deltog 20 respektive 13 vägledare. Dessutom påbörjades ett samarbete med Arbets-
förmedlingen där de bjöd in vägledare när Arbetsförmedlingen arrangerar branschinformation för sina arbets-
förmedlare, ett 15-tal vägledare från länet medverkade då. 

Under hösten 2013 uppmanade projektet vägledarna att själva ta initiativ till egna nätverk med näringslivet i res-
pektive kommun där projektet kunde stötta med lokal och förtäring. 4 av 8 kommuner nappade på detta erbju-
dande (Ljungby, Lessebo, Växjö och Markaryd). 

Mål Måluppfyllelse
Ökade möjligheter för studenter att stanna i regionen och 
komma in på arbetsmarknaden.
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Indikator: 2013
Antal studenter som fått en anställning under utbildningstiden genom  
tudentmedarbetarsystemet (Studentmedarbetare Kronoberg).

10

Mål Måluppfyllelse
Samtliga IT-utbildningar och seminarier i regionförbundets regi utformas i 
enlighet med aktuella läroplaner.

 

Uppföljning: IT-utbildningar och seminarier i AV-Media Kronobergs regi utformas i enlighet med aktuella läroplaner (AV-
Media Kronoberg).
 

Mål Måluppfyllelse
Den digitala kompetensen hos länets lärare har ökat.

 

Indikatorer:
Antal genomförda kurser eller utbildningstillfällen med målvärde  
400 tillfällen/år (2013, AV-Media Kronoberg).

537

Antal deltagare på kurser eller utbildningstillfällen med målvärde 4 000  
deltagare/år (2013, AV-Media Kronoberg).*Avser inte unika personer, då 
samma person kan räknas som deltagare vid flera olika utbildningstillfällen.

7 500*

Mål Måluppfyllelse
2015 sker all medieutlåning via strömmande media.

  

Indikatorer: Avser utlåning ur mediekatalogen t.o.m. oktober 2013. P.g.a. copyright kommer vissa spelfilmer 
även fortsättningsvis endast kunna erbjudas via dvd. Det fysiska lagret (dvd) behålls som backup.
Andel utlåning via strömmande media, % (2013, AV-Media Kronoberg). 94
Andel utlåning via dvd, % (2013, AV-Media Kronoberg). 6



  32   33

PRIORITERADE INSATSER 2013 
 

• Fortsatt utveckling av arbetet i Kompetensplattformen 

Fokus har främst legat på jämställdhet och ungdomars studieval. Rapporten ”Unga Kronobergares gymnasieval 
2013” har presenterats i en rad olika forum, däribland på Tylösandsveckan. Totalt har över 300 personer tagit 
del av resultatet från rapporten och över 200 tryckta rapporter har spridits. Rapporten har legat till grund för ett 
intensifierat arbete om hur man från utbildningsanordnarnas sida kan attrahera unga att göra otraditionella stu-
die- och yrkesval. Enligt verksamhetsplanen skulle fokus varit integration men då det varit viss turbulens kring 
regionförbundets roll, flyttades fokus till jämställdhet. Då det saknas en tydlig strategi för området skrevs en 
ansökan om en regional kompetensförsörjningsstrategi med tillhörande handlingsplaner. Tillväxtverket (medfi-
nansiering från 1:1 medel) har beviljat drygt 4,6 miljoner kronor till arbetet under 2014-2016.

Mycket tid har lagts på projektutveckling och projekthantering. Projektutveckling har skett inom egna projekt 
såsom Regional samordning av validering, stöd till CoderDojo Växjö och förstudie inför den kommande struk-
turfondsperioden kopplat till europeiska socialfonden (ESF). Det har också handlat om stöd till andra parter när 
det gäller projektansökningar, t.ex. kompletterande projekt till Framtid Kronoberg, Valideringsprojekt i Ljungby 
samt transnationell förstudie kopplat till minskad andel skolavhopp. 

Internationellt arbete har skett dels inom ramen för Euroregion Baltic, gällande utbildning och arbetsmarknads-
frågor, dels kopplat till vårt Brysselkontor. Regionförbundet har även deltagit som talare på konferenser i  
Helsingfors och Paris.

Utveckling av två branschråd (Trä och IT) har skett under året och båda har nu hittat välfungerande former där 
arbetsgivare, Arbetsförmedling och utbildningsanordnare träffas för att gemensamt utveckla utbildningsinnehåll, 
öka intresset för branscherna osv.

• Utveckla metoder för samverkan internt kring kompetens- och utbildningsfrågor 

Arbetet har konkretiserats och intensifierats inom flera olika delar. AV-Media genomför varje år en dag kring 
Digital Kompetens för länets lärare. I år medverkade medarbetare från regional utveckling för att sprida kunskap 
om arbetet som regionförbundet gör inom skolans område. Samarbete kring länets utvecklingsledare, den digita-
la agendan med fokus på skola och även fördjupning av rapporten ”Ungas gymnasieval” har genomförts tillsam-
mans. I projektet CoderDojo medverkar regionförbundet till finansiering och AV-Media genomför projektet.

• Implementera samverkansavtalet för Yrkeshögskola Kronoberg
 
I januari 2013 beviljade Myndigheten för yrkeshögskolan 9 av länets totalt 26 ansökningar om att få starta yrkes-
högskoleutbildning. Nationellt beviljades 28 procent av alla ansökningar. I Kronoberg finns nu totalt 18 pågå-
ende yrkeshögskoleutbildningar och i årets ansökningsomgång lämnades 23 ansökningar in till myndigheten.
Under våren gjordes insatser för att kvalitetssäkra länets yrkeshögskoleutbildningar och marknadsföra utbild-
ningarna gemensamt. En yrkeshögskolekonferens arrangerades med ett hundratal deltagare från Småland och 
Blekinge. Information har spridits via tidningsartiklar, blogginlägg, annonser, veckobrev, medlemstidningar, 
mässor och konferenser.
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• Genomföra projekt inom ramen för kompetens- och arbetskraftsförsörjning; Studie- och yrkesvägled-
ning (SYV) i förändring, Plug in, och Studentmedarbetare Kronoberg.

SYV i förändring avslutas 31 januari 2014 efter två år med fokus på kompetenshöjande insatser för studie- och 
yrkesvägledare, näringslivssamverkan och samverkan mellan vägledarna. Totalt har över 500 unika deltagare 
berörts av projektet varav ca 360 studie- och yrkesvägledare. Enligt projektets externa utvärderare har det skett 
en tydlig positiv förändring när det gäller hur bekväma vägledarna känner sig i sitt yrke och de upplever att de 
har en högre kompetens. 76 % anser sig stärkta i sin yrkesroll och 70 % anser att projektet har bidragit till att nya 
nätverk har bildats. Projektet har innefattat Småland, Blekinge och öarna. Projektet har haft en budget  
på 4,9 mkr.

I Plug In-projektet medverkar 7 av länets 8 kommuner och det finns således 7 verkstäder (Alvesta har funnits 
med i det inledande arbetet, men av olika skäl inte startat en organiserad verkstad inom ramen för Plug in). 
Ljungby och Lessebo kommuner har hållit på längst och låter nu Plug in-aktivitetet gå över dels i ordinarie verk-
samhet, dels en utvidgning med regionala medel. Övriga kommuner fortsätter verksamheten under 2014. Verk-
samheten i verkstäderna består av framförallt tre delar: 

• att hålla kvar eleverna i gymnasieskolan genom att tydligare möta elever som befinner sig i riskzonen
• att upprätta rutiner för att hålla koll på elever som går på gymnasieskolor i annan kommun
• att upprätta rutiner med ungdomscoacher som uppsöker 
elever som redan slutat eller aldrig  
börjat i gymnasieskolan 

Fram till oktober 2013 har ungefär 170 elever tagit del av Plug 
in-projektets aktiviteteter i hela länet. Verkstäderna rapporterar 
minskad frånvaro och färre avhopp för de elever som tar del 
av dessa aktiviteter, men någon fullständig statistik på hur väl 
verkstäderna har lyckats kan inte ges förrän projektet avslutas 
2014.

Projektet Studentmedarbetare Kronoberg har under 2013 
fokuserat på att marknadsföra och förankra studentmedarbetar-
konceptet, såväl ute i kommunerna som på universitetet. Under 
2013 har 27 studentmedarbetartjänster utannonserats, varav 
10 har tillsatts. Målet för 2013 var att minst 15 stycken tjänster 
skulle tillsättas vilket innebär att projektet inte uppnår målen 
fullt ut.

• Fortsatt arbete med att öka den digitala kompetensen 
hos länets lärare genom att informera, inspirera och ut-
bilda med avseende på IT i skolan.

Under året har mer än 1 000 lärare och skolledare inom Växjö kommun PIM-examinerats på olika nivåer. Totalt 
har AV-Media genomfört 537 utbildningar/seminarier med ca 7 500 deltagare. Av dem deltog 450 personer på 
Digitala kompetensdagen och 250 personer på “Digitalt lärande för alla”, som genomfördes i Markaryd. 65 av 
utbildningarna har riktat sig till pedagoger som arbetar med elever med särskilda behov. Information och inspi-
ration sprids främst via AV-Media Kronobergs månatliga nyhetsbrev till ca 5 200 prenumeranter och via www.
avmkr.se med i genomsnitt 9 980 besök/mån under 2013.
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FÖRNYELSE OCH DYNAMIK 
 
Under året blev det klart att Smart Housing blir en av tre vinnare i Vinnovas stora Vinnväxt-program. Bakom 
ansökan står regionförbund, länsstyrelser, universitet, forskningsinstituten SP och Glafo samt företag i hela 
Småland. Projektet har en total budget på ca 40 mkr varav Tillväxtverket skjuter till 22 mkr. Projektet kombine-
rar på nya sätt glas och trä och skapar mervärden för framtidens smarta byggande och boende. Vinsten betyder 
att Småland har möjlig finansiering under 10 år för att utveckla företagande, forskning och innovationer inom 
ramen för Smart Housing.

2013 var ett starkt år för turismen i länet. AB Destination Småland, helägt av regionförbundet, har tillsammans 
med turismutvecklingsbolagen i de andra Smålandslänen utvecklat en gemensam webplattform för marknads-
föring och bokning av boenden och upplevelser; www.visitsmaland.se. Dessutom lanserades som en del i mark-
nadsföringen www.mittsmaland.se där besökaren kan bidra med sina smultronställen och tipsa vänner 
om favoriter.

I november genomfördes Innovationsdag 2013. Detta som ett 
led att ytterligare föra offentlig sektor, akademi och näringsliv 
närmare varandra för att kraftsamla och göra regionen mer 
innovativ. Ett utkast till en regional innovationsstrategi presen-
terades, inklusive förslag, vision och målsättningar. En slutlig 
version kommer att presenteras under 2014.

ALMI Företagspartner Kronoberg, till 49 % ägt av region-
förbundet, har under året genomfört satsningar på tillväxt i 
befintliga företag. Projektet F4 avslutades och under hösten 
beviljades projektet Väx! anslag. 12 företag med tillväxtpoten-
tial kommer genomgå affärsutvecklingsutbildning med mål-
sättningen att ta nästa steg i utvecklingen och på så vis bidra 
till ökad tillväxt i regionen.

Företagsfabriken, där regionförbundet är en av tre ägare, blev under året utsett till en av Europas tio bästa 
företagsinkubatorer. Dessutom lyckades man säkra extra finansiering från centralt håll vilket ytterligare stärker 
verksamheten och förbättrar förutsättningarna för att kunna arbeta aktivt med portföljbolagen i framtiden.
Kommunernas näringslivsansvariga träffas i regionförbundets regi på regelbunden basis. Samarbetet inom nä-
ringslivsutvecklingsfrågor har under året stärkts mellan kommunerna. Gruppen har börjat planera för ett utökat 
regionalt samarbete och ökad koordinering inom ett antal områden främst avseende service och stöd till  
regionens företag.

STYRANDE MÅL 
 
• Södra Småland ska kännetecknas av ett gott företagsklimat och starkt entreprenörskap.
• Södra Småland ska kännetecknas av ett konkurrenskraftigt näringsliv som ständigt utvecklas och förnyas.
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EFFEKTMÅL

Mål Måluppfyllelse
Andelen nystartade företag som överlever 3 år har 2020 
ökat i förhållande till riksgenomsnittet.

  

Indikator: Kronoberg Riket 
Andel nystartade företag med minst 
tre års överlevnad, % (2011, SCB).

68 68

Mål Måluppfyllelse
Andelen företag som drivs av kvinnor har 2020 ökat i  
förhållande till riksgenomsnittet.

 

Indikator: Kronoberg Riket 
Andelen företag som drivs av kvinnor, 
% (2011, SCB).

21,3 22,7

Mål Måluppfyllelse
Andelen företag inom kulturella och kreativa näringar har 
2020 ökat i förhållande till riksgenomsnittet.

  

Andel företag i de branscher som ingår i  
kulturella och kreativa näringar, i förhållande 
till det totala antalet företag, % (SCB).

2011 2012

Kronoberg 3,9 4,0
Riket 7,2 7,3

Mål Måluppfyllelse
Innovationsindex för Kronoberg förändras i  
positiv riktning.

 

Reglabs innovationsindex  
(Reglab).

2010 2012

Kronoberg 83,6 83,8
Riket 100 100
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Mål Måluppfyllelse
Nyföretagandet har 2020 ökat i förhållande till riksgenomsnittet.

 

Indikatorer: Kronoberg Riket
2011 2012 2011 2012

Antal nya företag 
(Tillväxtanalys).

1 109 1 090 73 709 69 216

Andel av total i riket, 
% (Tillväxtanalys).

1,5 1,6 - -

Mål Måluppfyllelse
Nyföretagande bland kvinnor och personer med utländsk 
bakgrund har ökat 2020.

 

Indikatorer:
Antal nya företag startade av kvinnor (2011, Tillväxtanalys). 433
Antal nya företag startade av personer med utländsk bak-
grund (2011, Tillväxtanalys).

237

Mål Måluppfyllelse
Andelen elever som deltar i UF-verksamhet i för-, grund- 
och gymnasieskolor har ökat.

  

Indikator: 2011 2012
Andel elever som deltar i UF-verksamhet i förhållande till 
det totala antalet elever, % (UF Kronoberg).

24,4 28,5

Mål Måluppfyllelse
Omsättningen inom besöksnäringen ska öka med 1,5 mil-
jarder kronor till år 2020.

 

Indikator:
Årlig regional omsättning inom besöksnäringen, mdkr 
(2012, AB Destination Småland).

4,5
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Mål Måluppfyllelse
Det regionala innovationssystemet har stärkts.

  
Uppföljning: Regionförbundet har under 2013 arbetat med att utveckla den Regionala Innovationsstrategin i 
samverkan med representanter för näringsliv, akademi och offentlig sektor, däri aktörer från innovationssyste-
met. Syftet med detta arbete är att skapa mål och ramar för det framtida innovationsarbetet i regionen samt att 
utveckla Kronobergs förutsättningar att långsiktigt arbeta med att stärka regionens innovationskraft och därmed 
även hela innovationssystemet.

Mål Måluppfyllelse
En regional näringslivsarena har etablerats.

 

Uppföljning: På näringslivets eget initiativ har en Regional Arena bildats genom TvärdraG. Den Regionala Are-
nan har beslutat sig för att arbeta fram ett nytt projekt för att etablera arenan och komma till resultat med priori-
terade områden. Lessebo har bildat nätverket Attraktiva Lessebo och ett samarbete har initierats för gemensam 
process med Alvesta och Uppvidinge kommuner.

PRIORITERADE INSATSER 2013

• Utveckla det regionala innovationsarbetet 

Projektet Tillväxt och innovation södra Småland påbörjades under hösten 2012. Under 2013 har konsultbolaget 
Tendensor upphandlats som processledare. Utöver Innovationsdagen 2013 har omkring 70 möten av olika slag 
hållits där uppemot 300 deltagare har inkluderats i syfte att få synpunkter på den framtida regionala innovations-
strategin (RIS). Under året har 3 rekvisitioner/lägesrapporter lämnats in till Tillväxtverket med positivt utfall. 
Projektet fortlöper med viss försening men beräknas att avslutas under hösten 2014 som planerat. En uppdate-
rad tids- och aktivitetsplan inklusive budgetjustering ska lämnas in till Tillväxtverket i början på 2014. 

• Ta fram och genomföra handlingsplan för jämställd regional tillväxt. 

Aktiviteter genomförs löpande under 2012-2014.  Regionförbundet har under året deltagit på Tillväxtverkets 
erfarenhetsutbyten i Stockholm gällande handlingsplanen, där samtliga regioner varit representerade. Utvärde-
ringsansvarig på Regionförbundet har påbörjat en halvtidsutvärdering av handlingsplanen, i syfte att följa upp 
aktiviteter och mål i handlingsplanen samt ge rekommendationer om hur arbetet bör fortsätta för att målen i 
handlingsplanen ska uppnås. Utvärderingen väntas vara färdig i januari 2014.



  38   39

• Genomföra handlingsplan för kulturella och kreativa näringar 
(KKN). 

Projektet ReThink avslutades vid årsskiftet 2013. Under året har 
 mentorskapsprogrammet Kunskapsverkstaden genomförts, likaså 
 flertalet workshops med designtema. Projektets mötesplats för  
design har arbetats in under namnet C’reD – Centrum för redesign. 

De olika delarna i projektet har lämnats över till berörda parter och  
kommer nu i varierad form leva vidare i ordinarie verksamheter. En  
uppföljning av alla KKN-satsningar i regionen har genomförts. 

• Ta fram handlingsplan med utgångspunkt i strategin  
för besöksnäringen.

En handlingsplan har tagits fram där ansvarsområden delats upp mellan 
Regionförbundet och AB Destination Småland. Planen har antagits av 
respektive styrelse. Inom projektet Sydostleden har det under 2013 arbe-
tats intensivt med förberedelse för de investeringar som skall göras inom 
projektet i Växjö och Tingsryd. 

Varumärket Sydostleden har stärkts genom aktiviteter på sociala medier. Nätverket med övriga cykelleder som 
utvecklas i södra Sverige har stärkts. Projektet följer väl den genomförandeplanering som tydliggjorts utifrån 
projektansökan/beskrivning.

• Fortsatt utveckling av Kina-samarbetet med fokus  på näringslivet.

Arbetet pågår enligt plan. Två resor till Suzhou med representanter från näringslivet, Linnéuniversitetet och regi-
onförbundet har genomförts. Projektet har jobbat aktivt med att kartlägga individuella behov hos  
företag avseende export och etablering i Kina. Träindustri och glasindustri har bearbetats i ett första steg. 

Tillsammans med Smålands Museum och Suzhou Museum kommer Regionförbundet att genomföra en glasut-
ställning i Suzhou under maj till augusti 2014. Planeringsarbetet för denna utställning har påbörjats under 2013. 
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INFRASTRUKTUR OCH  
KOMMUNIKATIONER
 

Arbetet med att ta fram en ny Länstransportplan för 2014-2015 pågick under större delen av 2013. Regionför-
bundet södra Smålands förslag lämnades till Näringsdepartementet i december. Regeringen väntas fatta beslut 
om både regionala transportplaner och nationell plan under våren 2014.

Under året har arbete pågått med att implementera länstrafikens nya varumärkesplattform och grafiska profil 
samt att lansera den nya busstrafiken i såväl regionen som i Växjö stadstrafik. I slutet av året har stort fokus legat 
på invigningen av de tre nya tågstationerna i Diö, Vislanda samt Markaryd. 

Under hösten har ett förbättringsarbete genomförts hos Serviceresor där man har arbetat fram tydligare riktlin-
jer för ett mer enhetlig arbetssätt. Det har även fattats beslut om att all personal under första kvartalet 2014 ska 
genomgå en utbildning i kundbemötande och kommunikation via telefon, för få en mer enhetlig kommunikation 
gentemot Serviceresors kunder och entreprenörer.

Statistik i korthet  

• Andelen kontanter ombord på bussarna har minskat och var den sista december 11 %.  
Vid samma tidpunkt 2008 var siffran 78 %. 

• Resandet med stadsbussarna ökade med 10 %, resandet med regionbussarna minskade med 1 %.
• Tågresandet ökade med 19 %.
• Försäljningen på Mina sidor har ökat och står i december 2013 för 13 % av den totala försäljningen.  

För hela 2013 står Mina Sidor-försäljningen för 16 % av den totala försäljningen.
• Från december 2012 till december 2013 har antalet medlemmar på Mina sidor ökat med 27 % 

till  23 910 medlemmar.
• Nöjd kund index ligger på 62 % vilket är en ökning med 3 procentenheter jämfört med 2012.
• Andelen nöjda med senaste resa är 81 % under 2013 vilket är en ökning med 3 procentenheter sedan 2012.

STYRANDE MÅL 

• Kollektivtrafiken ska bidra till regional tillväxt.
• Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla.
• Kollektivtrafiken ska vara säker och långsiktigt hållbar.
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EFFEKTMÅL

Mål Måluppfyllelse
Den del av koldioxidutsläppen som kommer från transpor-
ter minskar i Kronobergs län.

 

Indikator: 2005 2010 2011

Koldioxidutsläpp från transporter i Kronobergs län, ton/år 
(Nationella emissionsdatabasen).

540 661 514 051 501 137

Mål Måluppfyllelse
Fler personer reser med kollektivtrafiken.

 

Indikator: 2011 2012 2013

Antal resor per invånare i den allmänna kollektivtrafiken 
(Länstrafiken Kronoberg).

35 41 44

Mål Måluppfyllelse
Fossilbränslefri kollektivtrafik 2020.

 

Indikator: 2013
Andel fossilfritt bränsle i linjelagd trafik, % (Länstrafiken 
Kronoberg).

100

Mål Måluppfyllelse
Andelen nöjda resenärer inom den allmänna kollektivtrafi-
ken ska överstiga 75 % år 2015 och vara 80% år 2020.

  

Indikator: 2011 2012 2013
Andel nöjda resenärer enligt Kollektivtrafikbarometern, % 
(Kollektivtrafikbarometern).

62 59 62
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Mål Måluppfyllelse
Marknadsandelen ska öka till 15 % till år 2030 

 

Indikator: 2011 2012 2013
Länstrafiken Kronobergs marknadsandel enligt mätning av 
Trafikanalys (Trafikanalys).

10,8 11,4 10,2

PRIORITERADE INSATSER

• Vidareutveckling av Trafikförsörjningsprogrammet 

Regionfullmäktige beslutade i § 45/12 oktober 2012 att fastställa Trafikförsörjningsprogram för södra Små-
land. I beslutsunderlaget angavs att målsättningen var att ett nytt trafikförsörjningsprogram skulle vara klart för 
beslut vid regionfullmäktiges sammanträde i december 2013.

Beroende av flera samverkande faktorer flyttades beredningsprocessen för trafikförsörjningsprogrammet fram. 
Regionförbundet hade under åtta månader, från sommaren 2012 till februari 2013, två vakanta tjänster av totalt 
tre inom området infrastruktur och kommunikation.  I början av december 2012 beslutade regeringen att tidi-
garelägga beslutsprocessen för länstransportplanerna med ett år, från våren 2014 till våren 2013.  
Tidplanen för revidering av trafikförsörjningsprogrammet råder dock regionförbundet över, varför berednings-
processen förlängdes med målsättning om nytt under 2014. Arbetet med att utveckla trafikförsörjningspro-
grammet påbörjades 2013.  

• Lansering av ny busstrafik 

Ett nytt avtal för linjetrafiken trädde i kraft 16 juni. Entreprenörer och bussar byttes ut, linjenätet ändrades och 
busstrafiken utökades. Marknadsföringen av de stora förändringarna som gjordes var positiv och har även upp-
märksammats externt. Nyheterna fick många reaktioner både positiva och negativa. Genomgående ökade dock 
både kundnöjdheten och resandet relativt snabbt efter det att förändringarna genomförts. Den nya busstrafi-
ken har till allmänheten lanserats i form av en stor informationskampanj  och invigningsaktiviteter. Kampanjen 
har genomförts stegvis där regiontrafiken lanserades först och sedan stadstrafiken i Växjö. Huvudbudskapet i 
kampanjen har varit ”Allt blir grönare”.  När den nya busstrafiken lanserats och landat genomfördes en stor 
testresenärskampanj, där ca 1 500 bilister fick åka gratis med kollektivtrafiken i två veckor. Resultatet av testrese-
närskampanjen presenteras i mars 2014. Målet med lanseringen har i första hand varit att nuvarande resenärer ska 
få kännedom om trafiknyheterna och förändringarna samt uppleva att länstrafiken har lämnat en god och tydlig 
information.

Kollektivtrafikbarometern 2013 visar att kunderna är generellt mer nöjda med sin senaste resa, har god kunskap 
och upplever länstrafikens information vara bra, jämfört med 2012. Informationskampanjen har troligtvis en 
stor del i detta resultat.
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• Implementering av ny varumärkesplattform.  

I slutet på 2012 färdigställdes länstrafikens nya varumärkesplattform och i början av 2013 så implementerades 
den i verksamheten. I den nya varumärkesplattformen ingår också ny logotyp och nytt grafisk manér för länstra-
fiken. I samband med det nya trafikavtalet fick bussarna också den nya gröna designen. 

• De i linjetrafikupphandlingen fastställda kontrollmomenten ska följas upp och redovisas i samband 
med årsredovisning 2013. 

Uppföljningen av den nya busstrafiken har fungerat tillfredsställande. Avtalets krav om kvalitet har följts upp ge-
nom besiktningar, trafikövervakning, användande av viten etc. Även mätningarna som kan ge kvalitetsincitament 
har utförts som planerat. 

Besiktningar                                 Alla nya fordon har besiktigats. Alla nya fordon finns 
registrerade i fordonsdatabasen.

Viten                                               2013 utdömdes 36 tkr i skoltrafiken, 40 tkr i serviceresors 
verksamhet, samt 310 tkr för linjetrafiken.

Incitament                                    Betyget från kunderna blev mycket högt, i genomsnitt 8,5 
på en skala mellan 0 och 10.

Förarcertifiering                         Förarcertifiering fortsatte enligt plan.
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• Teknikupphandlingen slutförs 

Teknikupphandlingen försenades på grund 
av två processer i förvaltningsrätten och en 
process i kammarrätten. Avtal kunde tecknas i 
slutet av juni. I december gjordes fabrikstester 
som godkändes och skarpa tester planerades att 
påbörjas i slutet av januari 2014. Förseningen i 
projektet har gjort att trafikledningen i Alvesta 
inte gått igång i full drift ännu. Trafikledningen 
har trots förseningen utökat sin verksamhet 
successivt och deras arbete har varit en stor del 
i att öka kundnöjdheten bland både buss- och 
tågresenärer. 

• Inventeringen av hållplatser 

Inventeringen av hållplatser var i stort sett slutförd vid årets slut. Hållplatsskyltarna sattes upp  
snabbare än planerat. 
 
• Lansering av nya regionaltågssystem. 

Den 15 december öppnade nya tågstationer i Diö, Vislanda och 
Markaryd för tågtrafik, vilket innebär att resenärerna nu kan resa 
med Pågatåg mellan Markaryd-Hässleholm och Krösatåg mellan 
Växjö-Vislanda-Diö-Hässleholm. 

• Fortsatt arbete med att minska kontanthanteringen. 

Arbetet med att fortsatt minska kontanterna har löpt på enligt plan. 
Prisdifferentieringen har följts upp och presenterats för trafik-
nämnden. I det fortsatta arbetet har bland annat en ny version av 
Mina sidor och appen MobiTime lanserats och koncept för hur 
länstrafiken ska jobba med företagsförsäljning tagits fram. Kontan-
ternas andel ligger på 11 % och i linje med den ambition länstrafi-
ken haft för minskningen. 

• Påbörja analys av resenärsunderlaget per busslinje och hållplats med hjälp av  
geografiskt informationssystem (GIS). 

Arbetet med att implementera GIS i delar av verksamheten påbörjades under 2013. Någon GIS-plattform (för 
bredare användning i hela verksamheten) finns ännu inte på regionförbundet. Insatsen att analysera resenärsun-
derlaget är ännu inte genomförd.
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LIVSKRAFT 
 
 

STYRANDE MÅL 

• Södra Småland ska vara Sveriges energieffektivaste region, med attraktiva hållbara miljöer för både boende 
och besökare.

• Södra Småland ska karaktäriseras av goda möjliggörande livsvillkor för alla.
• Södra Småland ska ha ett innovativt kulturklimat med bredd och spets.

EFFEKTMÅL 

Mål Måluppfyllelse
Begränsad klimatpåverkan enligt de regionala miljömålen.

 

Uppföljning: Länsstyrelsen bedömer även i år att målet inte kommer nås till år 2050. Åtgärdsarbetet har inte 
tillräckligt stor omfattning och kraftfulla styrmedel saknas för att öka takten i åtgärdsarbetet. Länsstyrelsen vill 
ändå poängtera att utvecklingen i miljön är svagt positiv i länet, men trenden måste öka exponentiellt om målet 
ska kunna nås.

Redovisning av samtliga indikatorer för målet – Begränsad klimatpåverkan hittas här:  
http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/Regionala/Regionalt/?l=7&t=Lan&eqo=1. 

Mål Måluppfyllelse
Unga ska i högre grad engageras i lokalsamhället genom att 
kultur- och fritidsutbudet utökas och breddas.

Uppföljning: En förstudie om unga arrangörer har genomförts 2013 och utgör ett kunskapsunderlag för kom-
mande insatser. Under 2013 har insatser gjorts för att bredda och utöka utbudet bland annat genom mobila 
scenkonstteamet som en resurs i skolan för lärare och elever. Resultat i den statliga uppföljningen av kultursam-
verkansmodellen visar att barn i Kronoberg i jämförelse med andra län har god tillgång till scenkonst.

Mål Måluppfyllelse
Klargjorda roller för samverkan mellan aktörer som tar an-
svar för regional utveckling inom miljö, välfärd och kultur.
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Uppföljning
 
Miljö
En regional kartläggning av det strategiska klimat- och energiarbetet har genomförts under året. Syftet med kart-
läggningens har bl.a. varit att undersöka hur medlemmarna anser att den regionala nivån bäst kan stödja klimat- 
och energiarbetet där förtydligande av roller och ansvar varit en del. Resultatet från kartläggningen tas vidare till 
de processer som pågår och som berör klimat- och energiarbetet i länet t.ex. revidering av det regionala utveck-
lingsprogrammet, åtgärdsprogram för regionalt klimat- och energiarbete och utveckling av Klimatkommission 
Kronobergs arbete. 
 
Välfärd
En uppföljning av länets stödstruktur för kunskapsutveckling genomfördes första halvåret av 2013. I uppfölj-
ningen framgick det tydligt att en medveten och tydlig ledning och styrning är avgörande för ett framgångsrikt 
regionalt utvecklingsarbete. Uppföljningen har legat till grund för det fortsatta arbetet med uppbyggnaden av 
lånsiktigt hållbara strukturer för styrning och ledning. En plan som beskriver hur länet avser säkra långsiktighe-
ten även efter 2016 då statliga medel upphör, har lämnats in till SKL i november 2013.

Kultur
Med kultursamverkansmodellen som plattform har Kronoberg stärkt formerna för samverkan dels i den regio-
nala samverkansgruppen (för kommunerna) och dels genom uppsökande dialog med kommunerna (kommun-
turné).

PRIORITERADE INSATSER 2013 

• Genomföra prioriterade insatser i Regional kulturplan för Kronobergs län 2012-2014

Landstinget Kronoberg och Regionförbundet södra Småland arbetar 
enligt Regional kulturplan för Kronobergs län 2012-2014. Det innebär 
att statliga medel om 32,7 miljoner kronor fördelades till regional kultur-
verksamhet i Kronobergs län inom ramen för kultursamverkansmodel-
len 2013. Planen genomförs i en årscykel som inne-håller styrning och 
uppföljning gällande drift samt insatser och projekt för utveckling.

Utvecklingsarbete bedrivs i samtliga av planens 10 prioriterade riktning-
ar i form av strategiska samtal, projektstöd, kulturpolitiska uppdrag samt 
i den ordinarie verksamheten. Under året har framförallt insatser ge-
nomförts med fokus på bild- och form, kultur och hälsa, stärka arrang-
örsledet och öka tillgängligheten till kultur för barn och unga. Lands-
tinget ger fortsatta uppdrag till kulturinstitutionerna om kultur och hälsa 
för att bygga vidare på det arbete som initierats 2012. Inom kulturområ-
det bedrivs fyra fleråriga projekt med finansiering från Kulturrådet vilka 
regionförbundet samordnar och projektleds av Regionteatern Blekinge 
Kronoberg, Kulturparken Småland samt Växjö kommun. (Kronoberg 
Blekinge utvecklar scenkonsten, Kronoberg utvecklar bild- och form-
området, Kronoberg utvecklar Kulturarvcentrum, samt Kronoberg utvecklar det fria ordet) Sammanlagt  
beviljades projekten drygt 2 miljoner kr i statlig medfinansiering för 2013.

Gällande kulturinstitutionerna kan nämnas att Kulturparken Småland har arbetat med byggnation och utveckling 
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av verksamheten i Kulturarvscentrum Småland. Musik i Syd har genomfört andra året av projektet Musikriket 
som bygger på samverkan mellan länsmusiken och länets kommuner för att utveckla arrangörskap. Regiontea-
tern Blekinge Kronoberg har fortsatt utvecklingen mot en modern scenkonstinstitution genom bland annat ett 
mobilt scenkonstteam som besöker länets skolor samt ett dansresidens med dansproduktionen ”Res dig”. Läns-
bibliotek Sydost utvecklar och kompletterar kommunbiblioteken i Blekinge och Kronoberg bedriver bland annat 
utvecklingsarbete genom kompetenshöjande insatser för en ökad digital delaktighet i samhället. 

• Utveckla modell och indikatorer för uppföljning och utvärdering av Regional kulturplan för Krono-
bergs län 2012-2014 genom att införa och delta i utvecklingen av den nationella kulturdatabasen. 

För första gången har kvantitativ och kvalitativ uppföljning av kulturverksamheter med statligt och regionalt stöd 
genomförts via den nationella kulturdatabasen. De inrapporterade uppgifterna utgör ett nolläge inför komman-
de års uppföljning. Tillgänglighet, internationellt arbete samt uppföljning av kulturpolitiska uppdrag om kultur 
och hälsa har varit fokus på kulturberedningarnas årliga dialogmöte med verksamheterna. Samtliga verksamheter 
med statligt stöd har även under året inkommit med en handlingsplan för ökad tillgänglighet.

• Se över stödsystemet till civila samhället med fokus på studieförbund.

En avsiktsförklaring mellan det civila samhällets aktörer och offentlig sektor är en prioriterad insats i kulturpla-
nen i syfte att förtydliga civilsamhällets betydelse för länets kulturella infrastruktur på såväl lokal som regional 
nivå. En tematisk dialog med civila samhället och studieförbunden genomfördes i april 2013. En processplan för 
det fortsatta arbetet gällande en avsiktsförklaring för det civila samhället har tagits fram under hösten som ett 
resultat av dialogen.  

• Tillsammans med övriga ägare implementera genomförd översyn av Energikontorets verksamhet.  

Utifrån genomförd översyn har nya ägardirektiv för Energikontor Sydost antagits vid årsstämman 2013.

• Genomföra prioriterade insatser enligt Klimatkommissionens handlingsplan 2013 utifrån  
genomförd kartläggning av medlemmarnas strategiska klimat- och energiarbete. 

Kartläggning av det strategiska klimat- och energiarbetet slutfördes under våren. Syftet är att undersöka hur 
den regionala nivån kan stödja arbetet och hur regional samverkan mest effektivt utformas för att vi ska nå de 
regionala klimat- och energimålen. Klimatbredningen fick under våren 2013 styrelsens uppdrag att bereda förslag 
till strategi för hur regionförbundet ska arbete med klimat- och miljöfrågor. Syftet med strategin är att visa på 
regionförbundets målsättningar, utvecklingsprocesser och tillvägagångssätt för miljö- och klimatarbetet. Strategin 
ska ge en samlad bild över de medel och verktyg regionförbundet själva förfogar över när det gäller miljö- och 
klimatarbetet samt hur dessa ska användas för att nå uppsatta mål. Kartläggningen utgör underlagsmaterial för 
denna process som har påbörjats och slutförs under hösten 2014.  Klimatberedningens mandat löper till och 
med december 2014 och en slutrapport för arbetet presenteras för regionstyrelsen senast december 2014.

• Genomföra SKL(Sveriges kommuner och landsting) -finansierade utvecklingssatsningar inom  
välfärdsområdet i linje med medlemmarnas prioriteringar.

Avdelningen för SKL särskilda satsningar ansvarar för frågor som rör samordning av socialtjänst och angräns-
ande hälso- och sjukvård samt genomförande av SKL-finansierade utvecklingssatsningar i linje med medlemmar-
nas prioriteringar. På avdelningen arbetar en chef  samt två utvecklingsledare. Utöver det arbetar ytterligare fyra 
utvecklingsledare (1, 5 tjänst) med kvalitetsregistren inom ramen för satsningen Sammanhållen vård om de mest 
sjuka äldre. De är anställda av Växjö kommun och av Landstinget Kronoberg. 
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För närvarande pågår nationella satsningar inom äldreområdet, den sociala barn- och ungdomsvården, missbruk 
och beroende, personer med funktionsnedsättning och kommunal eHälsa:

Ett bättre liv för sjuka äldre
Utifrån länets politiskt antagna handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre har det under 2013 genomförts ett omfat-
tande förbättringsarbete i såväl kommuner som i landstinget rörande optimal läkemedelshantering, vårdpreven-
tivt arbetssätt, god demensvård, sammanhållen vård och omsorg och vård i livets slut. Regionförbundet södra 
Småland ansökte våren 2010 om medel till en försöksverksamhet om lokala team med samordningsansvar för de 
mest sjuka äldre i Kronobergs län. Länet beviljades lite drygt 13 miljoner kronor och projektet Samordning för 
Linnea startade 2011 och avslutades i november 2013. En utvärdering av projektet är genomfört av FoU Krono-
berg (FoU-skrift 2013:1). 

Ett väl fungerande och hållbart system för kontinuerlig uppföljning av socialtjänstens insatser för barn och unga
En länsgemensam samverkansrutin för placerade barns hälsa- och skola har tagits fram 2013. Beslut har fattats 
om att motsvarande dokument för förskolebarn också ska tas fram. 

Förstärkt delaktighet och inflytande för barn och unga med funktionsnedsättning
För att öka kompetensen om barn med kognitiva svårigheter hos berörda personalgrupper inom skola och 
socialtjänst har ett arbete påbörjats om att ta fram en kompetensutvecklingsplan innehållande metod, form, tid 
och förslag till implementering. Utvecklingsledare från regionförbundet leder arbetet tillsammans med en arbets-
grupp med representanter från socialtjänst, LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). , lands-
tingets hälso- och sjukvård, skola och brukarorganisationer. Arbetet har bedrivits tillsammans med Landstingets 
ADHD-projekt. 

Smartare e-hälso-tjänster
SKL-satsningen kommunal E-hälsa har pågått under 2013. Arbetsgrupper är bildade i varje kommun kring 
områdena e-tjänster, digitala trygghetslarm, mobil dokumentation, säker inloggning och nationell patientöversikt 
(NPÖ). Området E-hälsa har också utgjort en del i den digitala agendan. Kommunerna ska fatta nytt beslut om 
fortsatt medverkan under 2014. 

Stärka barn- och föräldraperspektivet inom missbruk och beroendevården
Fördjupningsutbildningar har genomförts under sammanlagt fem tillfällen under hela 2013. 

Uppbyggnad av regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling 
En uppföljning av länets stödstruktur genomfördes första halvåret av 2013. I uppföljningen framgick det tydligt 
att en medveten och tydlig ledning och styrning är avgörande för ett framgångsrikt regionalt utvecklingsarbete. 
Uppföljningen har legat till grund för det fortsatta arbetet med uppbyggnaden av långsiktigt hållbara strukturer 
för styrning och ledning. En plan som beskriver hur länet avser säkra långsiktigheten även efter 2016 då statliga 
medel upphör, har lämnats in till SKL i november 2013.
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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 den 1 april 2009 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 den 1 december 2008 bolaget Sideum Innovation AB. Från och med 2010 är bola-
gets 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.
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Övriga föreningar/bolag
• Regionförbundet har dessutom mindre andelar i följande föreningar/bolag:
• Företagsfabriken i Kronoberg AB (f.d. Inkubatorn i Kronoberg 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. Aktierna upptagna till nominellt värde 1 MKR, ägarandel 5 %.
• 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)
• 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
• Sydsvensk regionbildning ideell förening
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Not 2013 2012

Verksamhetens intäkter 2 796 694 646 227
Verksamhetens kostnader 3 -1 084 294 -887 506
Avskrivningar 4 -7 015 -6 752
Verksamhetens nettokostnader -294 615 -248 031

Medlemsbidrag 5 291 013 259 019
Finansiella intäkter 6 2 250 3 143
Finansiella kostnader 7 -2 -46
Resultat före extraordinära poster -1 354 14 085

Årets resultat 8 -1 354 14 085

RESULTATRÄKNING
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Not 2013-12-31 2012-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier 4 8 344 38 394

Finansiella anläggningstillgångar 9 1 355 1 355
Summa anläggningstillgångar 9 699 39 749

Omsättningstillgångar
Fordringar 10 146 506 147 996
Kortfristiga placeringar 11 179 653 90 000
Kassa och Bank 12 89 132 45 231
Summa omsättningstillgångar 415 291 283 227
Summa tillgångar 424 990 322 976

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital
Eget kapital 13 71 859 57 774
Årets resultat 8 -1 354 14 085
Summa eget kapital 70 505 71 859

Avsättningar
Avsättning för pensioner och  
liknande förpliktelser

14 1 042 655

Skulder
Kortfristiga skulder 15 353 443 250 462
Summa eget kapital, avsättningar  
och skulder

424 990 322 976

Panter och ansvarsförbindelser

Panter och därmed jämförliga säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser 16 459 408

BALANSRÄKNING
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KASSAFLÖDESANALYS
Not 2013 2012

Den löpande verksamheten

Årets resultat 8 -1 354 14 085

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Av- och nedskrivningar 4 7 015 6 752

Gjorda avsättningar 14 387 595

Övriga ej likviditetspåverkande poster 4 - -129

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 6 048 21 303

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 10 1 490 -14 692

Ökning/minskning kortfristiga skulder 15 102 981 12 400

Kassaflöde från den löpande verksamheten 110 519 19 011

Investeringsverksamheten

Investering i materiella anläggningstillgångar 4 -5 802 -578

Statsbidrag materiella anläggningstillgångar 4 591 107

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 4 28 246 644

Investering i finansiella anläggningstillgångar 9 - -900

Kassaflöde från investeringsverksamheten 23 035 -727

Finansieringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0

Årets kassaflöde 133 554 18 284

Likvida medel vid årets början 12 135 231 116 947

Likvida medel vid årets slut 11, 12 268 785 135 231
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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 2012 och 2013.

Tillämpade redovisningsprinciper

Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet med avdrag för av- och nedskriv-
ningar. Beloppsgräns som gäller vid bokföring på investeringar är ett halvt prisbasbelopp vilket 2013 uppgick till 
22 250 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.

Not 2 Verksamhetens intäkter

2013 2012

Trafikintäkter 407 743 404 457
Övriga verksamhetsintäkter 388 951 241 770
Summa 796 694 646 227
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Not 3 Verksamhetens kostnader
 

2013 2013
Trafikkostnader 560 769 526 986
Kostnader för arbetskraft 75 956 66 543
Övriga verksamhetskostnader 447 569 293 977
Summa 1 084 294 887 506

 
 

Not 4 Maskiner och inventarier
   

2013 2012
Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärden 65 820 66 472
Årets förändringar
-Årets inköp 5 802 578
-Årets statsbidrag -591 -107
-Försäljningar och utrangeringar -39 434 -1 123
Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden

31 597 65 820

Ingående avskrivningar -27 426 -21 282
Årets förändringar
-Försäljningar och utrangeringar 11 188 608
-Avskrivningar -7 015 -6 752
Utgående ackumulerade  
avskrivningar

-23 253 -27 426

Utgående restvärde enligt plan 8 344 38 394
  
Under året såldes det Öresundståg som Regionförbundet tidigare ägt. Försäljningen skedde till  
bokfört värde 28 246 Tkr.  
 

Not 5 Medlemsbidrag
 

2013 2012
Medlemsbidrag till  
Regionförbundet

52 879 51 539

Skatteväxlingsjustering till  
Regionförbundet

668 664

Medlemsbidrag till AV-Media 7 386 7 199
Medlemsbidrag till Länstrafiken 
Kronoberg

230 080 199 617

Summa 291 013 259 019
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Not 6 Finansiella intäkter
 

2013 2012
Ränteintäkter 2 250 3 143
Summa 2 250 3 143

 

Not 7 Finansiella kostnader

2013 2012
Räntekostnader 2 46
Summa 2 46

 

Not 8 Årets resultat
 

2013 2012
Årets resultat enligt  
resultaträkningen

-1 354 14 085

Resultat enligt balanskravet -1 354 14 085

Summa justerat resultat -1 354 14 085

Not 9 Finansiella anläggningstillgångar
 

2013 2012
Aktier och andra andelar i dotter-
bolag

100 100

Övriga aktier och andelar 1 255 1 255
Summa 1 355 1 355

Not 10 Fordringar
 

2013 2013
Kundfordringar 97 693 91 509
Förutbetalda kostnader 13 980 13 883
Upplupna intäkter 20 702 18 792
Skattefordringar 5 310 9 421
Interimsfordringar pågående  
projekt

8 643 12 817

Övriga kortfristiga fordringar 178 1 574
Summa 146 506 147 996
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 Not 11 Kortfristiga placeringar
 

2013 2012
Övriga kortfristiga placeringar 179 653 90 000
Summa 179 653 90 000

 

Not 12 Kassa och bank
 

2013 2012
Kassa 43 41
Bank 89 089 45 190
Summa 89 132 45 231

 
 

Not 13 Eget kapital
 

2013 2012
Eget Kapital
Ingående eget kapital 71 859 57 774
Årets resultat -1 354 14 085
Utgående eget kapital 70 505 71 859

Specifikation Eget kapital:

Eget kapital Regionförbundets 
kansli

14 116 13 686

Eget kapital Länstrafiken  
Kronoberg:

56 389 58 173

SUMMA Eget kapital  
Hela Regionförbundet

70 505 71 859

Specifikation Eget kapital  
Länstrafiken Kronoberg:
Marknadsföringsåtgärder - 850
Ökade trafikkostnader - 2 000
Handikappanpassad kollektivtrafik - 1 000
Minskad kontanthantering - 500
Driftfond 56 389 53 823
SUMMA Eget kapital Länstrafiken 56 389 58 173

Medlemmarnas andel av  
Länstrafikens driftfond:
Växjö kommun 6 368 10 315
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Alvesta kommun 5 681 4 502
Lessebo kommun 3 185 2 108
Ljungby kommun 1 183 1 427
Markaryds kommun 781 634
Tingsryds kommun 3 204 2 558
Uppvidinge kommun 1 850 1 927
Älmhults kommun 7 008 6 637
Landstinget Kronoberg 27 129 23 715
SUMMA Driftfond 56 389 53 823

 

Not 14 Avsättningar för pensioner 
 

2013 2012
Pensionsåtagande förtroendevalda 1 042 655
Utgående avsättning 1 042 655

    
 Regionförbundet har under 2013 avsatt 387 tkr avseende pensionsåtagande för förtroendevalda vars tjänstgö-
ringsgrad överstiger 40 %. Total avsättning 2013-12-31 är därmed 1 042 tkr. Utöver avsättningen finns också en 
ansvarsförbindelse på 459 tkr, se specifikation i not 16.

Not 15 Kortfristiga skulder
 

2013 2012
Mervärdesskatteskulder 1 604 -
Leverantörsskulder 39 971 30 583
Skatteskulder 2 620 2 308
Löneskulder inkl semesterlöner 4 960 4 617
Statsbidrag 4 242 5 957
Interimsskulder pågående projekt 166 082 82 199
Förutbetalda intäkter 59 148 55 359
Upplupna kostnader 74 815 69 439
Summa 353 442 250 462

 

Not 16 Ansvarsförbindelser
 

2012-12-31 2013-12-31
Pensionsförpliktelser som inte 
upptagits bland skulderna eller 
avsättningarna och som inte heller 
har täckning i pensionsstiftelses 
förmögenhet

459 408
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Not 17 Budgetavräkning

Budgetavräkning inklusive interna poster 2013 01 01 - 2013 12 31, belopp i tkr 
 
Länstrafiken  
Kronoberg

Kostnader  
utfall

Kostnader  
budget

Intäkter 
utfall

Intäkter 
budget

Avvikelse

Förtroendevalda -3 200 -3 200 0 0 0
Personalkostnader -22 244 -23 370 32 0 1 158
Teknik + omkostnader -22 950 -22 790 277 50 67
Kollektivtrafikmyndighet -942 -900 57 0 15
Marknadsföring -7 642 -7 490 0 0 -152
Utredningsuppdrag -669 -1 000 0 0 331
Regiontrafik -180 421 -180 566 80 743 82 000 -1 112
Medlemsbidrag 0 0 230 080 230 080 0
Räntor -2 0 865 1 200 -337
Växjö Stadstrafik -75 431 -64 520 31 766 32 740 -11 885
Älmhults Stadstrafik -2 118 -1 460 797 200 -61
Abonnerad skolskjuts -103 787 -106 000 103 787 106 000 0
Krösatåg Nord -20 786 -19 954 7 850 7 085 -67
Krösatåg Syd -8 745 -9 385 4 389 3 754 1 275
Öresundståg -120 680 -122 036 109 223 97 350 13 229
Pågatåg -54 -646 22 258 356

Kompletteringstrafik -2 160 -2 750 152 250 492
Gods -28 -50 35 150 -93
Serviceresor -70 962 -76 500 70 962 76 500 0
Sjukreseadministration -2 498 -2 900 2 498 2 900 0
Resultat länstrafiken -645 319 -645 517 643 535 640 517 3 216

     
Regionförbundets  
basverksamhet

Kostnader 
utfall

Kostnader 
budget

Intäkter 
utfall

Intäkter 
budget

Avvikelse

Basverksamhet:
Revision -322 -300 230 200 8
Förtroendevalda -4 199 -4 300 4 283 4 300 84
Kansli -12 556 -10 050 1 820 1 180 -1 866
Kurs och konferens -6 221 -7 500 6 348 7 700 -73
Medlemsbidrag 0 0 52 879 52 879 0
Medlemsskap -177 -188 0 0 11
Projektmedel -5 496 -5 540 2 240 2 240 44
Driftstöd -30 022 -30 723 1 019 1 019 701
Regional utveckling -19 525 -20 150 7 480 7 231 874
Gemensamma  
personalkostnader

-18 484 -16 624 18 484 16 624 0

ERB -62 -150 0 0 88
Brysselkontor -433 -600 0 0 167
AV-Media -10 573 -10 358 10 956 10 358 383
Övriga bidrag 0 0 2 761 2 752 9
Färdtjänst (tillstånd) -3 335 -2 971 3 335 2 971 0
Resultat basverksamhet -111 405 -109 454 111 835 109 454 430
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Pågående projekt Kostnader 

utfall
Kostnader 
budget

Intäkter 
utfall

Intäkter 
budget

Avvikelse

ERB projekt -831 - 831 - -
SKL:s särskilda satsningar -2 700 - 2 700 - -
SFP Småland och öarna -369 - 369 - -
Pågatåg NO södra Småland -205 071 - 205 071 - -
Baltic-Link MOS -9 336 - 9 336 - -
Miljösamverkan -610 - 610 - -
ASI (fd Kunskap till Praktik) -300 - 300 - -
E-hälsa -3 368 - 3 368 - -
Redundant Sydnet -3 869 - 3 869 - -
TSS Tågstopp södra stambanan -11 407 - 11 407 - -
Övrig IT/Infrastruktur -1 012 - 1 012 - -
Klimatkommissionen -94 - 94 - -
TUSS -51 269 - 51 269 - -
Avsiktsförklaring vård och omsorg -466 - 466 - -
Systematiskt förbättringsarb. äldre -3 778 - 3 778 - -
Långsikt strukturer kunskaps utv -1 167 - 1 167 - -
Kulturplan Kronoberg -319 - 319 - -
Reg utv led soc barn/ungd vård -1 555 - 1 555 - -
Kinasatsning -639 - 639 - -
Framtidens kompetensförsörjning -433 - 433 - -
Sydostleden 2011-2014 -2 865 - 2 865 - -
Utredn kabel Lessebo-Tingsryd -2 338 - 2 338 - -
Mötesspår Räppe EU 2011-2013 -22 526 - 22 526 - -
Främja kvinnors företagande -1 374 - 1 374 - -
TvärdraG -2 722 - 2 722 - -
SYV i förändring -4 106 - 4 106 - -
Re-think -1 094 - 1 094 - -
Byggsamverkan -258 - 258 - -
Föräldraroll missbruk/beroende -415 - 415 - -
Plug In -742 - 742 - -
Yrkeshögskola Kronoberg -636 - 636 - -
Analysarbete -4 170 - 4 170 - -
Sydafrika Youth Leadership -471 - 471 - -
Markaryds station proj del 1 -2 177 - 2 177 - -
Tillväxt innovation -1 445 - 1 445 - -
Hållb strukt f  kunskapsutveckling -2 705 - 2 705 - -
Studentmedarbetare i Kronoberg -204 - 204 - -
Resurscentrum 2013 - ff -269 - 269 - -
Främja kvinnligt företagande 2013- -2 316 - 2 316 - -
Framtidens strukturfonder -200 - 200 - -
Reg planering i s Småland-förstudie -332 - 332 - -
Digital Agenda -300 - 300 - -
Stöd funktionsnedsättning -970 - 970 - -
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Pågående projekt Kostnader 
utfall

Kostnader 
budget

Intäkter 
utfall

Intäkter 
budget

Avvikelser

Sydafrika LOS 2012-2014 år 2 -80 - 80 - -
KPL Kollektivtrafik på landsbygd -68 - 68 - -
Sydafrika politikerprojekt -136 - 136 - -
Sydafrika kommunikationsprojekt -190 - 190 - -
Jämställd tillväxt -637 - 637 - -
RUS -255 - 255 - -
Sydafrika Youth Development år 2 -298 - 298 - -
Omvärld.se -240 - 240 - -
Light Fire Life - Glasutställning Kina -110 - 110 - -
Vidareutv missbruks/beroendevård -298 - 298 - -
Förstudie validering -39 - 39 - -
Pågående projekt Kostnader Kostnader Intäkter Intäkter Avvikelse

Utfall Budget Utfall Budget
Det goda föräldraskapet -124 - 124 - -
RegLab 2014 -44 - 44 - -
Crowdculture 2014 -47 - 47 - -
Resultat pågående projekt -355 794 - 355 794 - -

     
Avslutade projekt Kostnader 

utfall
Kostnader 
budget

Intäkter 
utfall

Intäkter 
budget

Avvikelser

Avslutade projekt 
Strategiska satsningar -300 - 300 - -
Livsstil Kronoberg -142 - 142 - -
Dans i Sydost -72 - 72 - -
Alvesta Resecentrum på G -850 - 850 - -
Moment-projektet -5 - 5 - -
BOOK-IT -250 - 250 - -
Kompetensutv strat tillväxtarbete -194 - 194 - -
Samverkan inom IT-området -81 - 81 - -
Resursnät Sydnet -895 - 895 - -
OECD -845 - 845 - -
Försöksverksamhet Mest sjuka äldre -7 390 - 7 390 - -
Besöksnäringen -833 - 833 - -
Funktionsanalys II -150 - 150 - -
Resurscentrum för kvinnor -101 - 101 - -
Integrationssamverkan i s Småland -361 - 361 - -
Marknadsför Klimatkommisionen -54 - 54 - -
Stärkta strukturer särskilda medel -641 - 641 - -
Värdegrundsarbete -124 - 124 - -
Studentmedarbetare -116 - 116 - -
Kommunstudie genom Simpler -7 - 7 - -
Sydafrika LOS 2012-2014 år 1 -408 - 408 - -
Araby Innovation -50 - 50 - -
RegLab 2013 -200 - 200 - -
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Avslutade projekt Kostnader 
utfall

Kostnader  
budget

Intäkter 
utfall

Intäkter 
budget

Avvikelser

Uppföljning/utvärdering 2013 -600 - 600 - -
Reg kartläggning klimat-energi -200 - 200 - -
Samverkansavtal L-o,T-d,RFSS -8 - 8 - -
MKB för LTP 2014-2025 -400 - 400 - -
Inventering hållplatser/tillgängligh. -368 - 368 - -
Digital delaktighet -255 - 255 - -
Resultat avslutade projekt -15 900 - 15 900 - -

Resultat projekt totalt -371 694 - 371 694 - -

Resultat regionförbundets kansli -483 099 -109 454 483 529 109 454 430

HELA REGIONFÖRBUNDET Kostnader 
utfall

Kostnader 
budget

Intäkter 
utfall

Intäkter 
budget

Avvikelse

TOTALSUMMA RESULTAT -1 128 418 -754 971 1 127 064 749 971 3 646
     

Not 18 Nyckeltal - Länstrafikens verksamhet

Denna bilaga kompletterar beskrivningen kring Länstrafikens verksamhet 2013.

Länstrafiken - fem år 
i sammandrag

2013 2012 2011 2010 2009

Kostnadsomslutning, mkr 645,3 596,2 554,5 487,9 481,6

Produktion linjetrafik, tusen kilometer 12 982 12 272 11 303 10 589 10 642
- varav regiontrafik buss 9 033 8 881 8 473 8 112 8 221
- varav Växjö stadstrafik 2 353 1 871 1 893 1 809 1 773
- varav Öresundståg 1 193 1 193 727 616 605

Antal miljoner resor all trafik 9,8 9,2 8,1 7,9 7,4

Antal miljoner resor linjetrafik 8,2 7,6 6,5 6,3 5,9
- varav regiontrafik buss 3,0 3,0 3,1 3,0 3,1
- varav Växjö stadstrafik 3,0 2,7 2,5 2,5 2,2
- varav tågtrafik 2,2 1,9 0,9 0,7 0,6

Antal personkilometer all trafik 259,4 243,8 198,9 165,5 160,5
(miljoner kilometer)
Antal personkilometer linjetrafik 227,8 211,3 165,6 132,7 129,8
(miljoner kilometer)

Självfinansieringsgrad %
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Länstrafiken - fem år 
i sammandrag

2013 2012 2011 2010 2009

- Totalt för all linjetrafik 57,2 60,6 59,6 60,7 59,3
- Öresundståg 90,5 90,7 84,5 89,2 90,3
- Regiontrafik buss 44,8 45,5 47,4 51,3 49,1
- Växjö stadstrafik 42,1 54,5 56,5 55,2 55,6

Antal resor/invånare linjetrafik 44,0 40,8 35,3 34,1 32,5

Medlemsbidrag, mkr 230,1 199,6 184,2 162,9 138,5
Medlemsbidrag/invånare, kr 1 229 1 074 997 885 756
Medlemsbidrag/resa i linjetrafik, kr 28 26 28 26 23

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

Medlem Regiontrafik Stadstrafik Kompletterings- 
trafik

Total  
produktion

Växjö 3 197 2 353 5 5 555
Alvesta 1 205 0 17 1 222
Lessebo 388 0 13 401
Ljungby 1 567 0 44 1 611
Markaryd 339 0 4 343
Tingsryd 657 0 11 668
Uppvidinge 884 0 2 886
Älmhult 466 70 9 545
Annat län 330 0 0 330
SUMMA 9 033 2 423 105 11 561

 
Total trafikproduktion linjetrafik 2013 

Länstrafiken Kronoberg
Trafikslag Antal tusen vagnkilometer (vkm)
Regiontrafik buss 9 033
Växjö stadstrafik 2 353
Öresundståg 1 193
Krösatåg Nord 292
Älmhults stadstrafik 70
Krösatåg Syd 40
Pågatåg 1
SUMMA VKM 12 982
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Fordonspark
2013-12-31 var 370 fordon kontrakterade av Länstrafiken Kronoberg enligt följande:

• Linjetrafik                                           161  fordon 
• Skolskjutstrafik                                   151  fordon 
• Serviceresor   (grupp 1,heltid)             57  fordon 
• Linnéan (Lund/Malmö)                       1   fordon 

Utöver detta tillkommer deltidsfordon för Serviceresor (grupp 3).
Sammanlagt 38 olika trafikföretag utför trafik åt Länstrafiken Kronoberg.
 
Resandet
Resandet under 2013 uppgick totalt till ca 9,8 miljoner resor, en ökning från 2012 med 6,1 %. 
Ökningen beror i första hand på tågtrafiken och resandet i Växjö stadstrafik. 
Resande i de olika trafikslagen (antal tusen resor)  

• Regiontrafik buss  2 975
• Växjö stadstrafik  2 968
• Öresundståg  1 990
• Abonnerad skolskjuts 1 272
• Serviceresor    244
• Krösatåg Nord    200
• Övrigt     103
• SUMMA   9 752

Resandet, mätt i antal personkilometer inom Kronobergs län ökade med 6,4 % mellan 2012 och 2013. 
Ökningen beror i första hand på tågtrafiken och resandet i Växjö stadstrafik.

Resandet i de olika trafikslagen (antal miljoner personkilometer) 
Öresundståg   108,5
Regiontrafik buss    95,0
Abonnerad skolskjuts    25,4
Växjö stadstrafik    16,3
Krösatåg Nord      6,0
Serviceresor      6,3
Övrigt       1,9
SUMMA   259,4
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas regionfullmäktige för fastställelse.

Växjö 2014 03 19

Styrelsen för Regionförbundet södra Småland



  65



  66   MB

Regionförbundet södra Småland styrs och finansieras av 
de åtta kommunerna och landstinget i Kronobergs län. 
Vi är samverkansorgan, kommunalförbund och regional 
kollektivtrafikmyndighet. Vår verksamhetsidé är att göra 

skillnad genom att stärka samarbete och verka för  
utveckling och hållbar tillväxt i regionen. 
Vår vision är ett gott liv i södra Småland.

www.rfss.se


