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Förvaltningsberättelse
Ordföranden och regiondirektören har ordet
Regionförbundet södra Småland ansvarar för regional utveckling. Två år har gått sedan
Regionförbundet bildades. Första året plöjdes marken. Andra året såddes frön. Tredje året ska många
av frukterna skördas. Regionförbundet är på god väg att bli den arena som utvecklar vår region och vi
har inlett resan att uppnå vår vision.
Vi kraftsamlar tillsammans…
För att bedriva ett utvecklingsarbete behöver vi kraft. Höstens turbulens på finansmarknaden har
visat att det finns gott om goda krafter i vår region. Tillsammans med våra medlemmar,
Länsstyrelsen, universitetet, näringslivet och en rad andra myndigheter och organisationer tar vi tag i
taktpinnen för att styra vårt eget öde istället för tvärtom. Framtid Kronoberg identifierar och
fokuserar på viktiga regionala utvecklingsfrågor. Tillsammans gör vi skillnad.
…Och bygger på det vi har…
Södra småland är unikt. Inte genom sina stora skogar och de många sjöarna utan för vi alltid har
klarat oss själva. Mångsyssleri och entreprenörskap har byggt regionen genom århundraden. Sällan i
spets med de stora visionerna men alltid självförsörjande, klurig och innovativ i det lilla. När vi driver
det regionala utvecklingsarbetet är det just detta - förankringen i vårt kulturarv - som är så viktig.
…För att tänka nytt…
Nytänkande och förmåga att ta egna initiativ är kännetecknande för gårdagens, dagens och
morgondagens smålänning. Hållbar utveckling är ett självklart perspektiv för en region som varit
beroende av att leva av det naturen ger. Ett lika självklart perspektiv är det naturliga
entreprenörskapet som finns i uppfinningsrikedomen, uthålligheten och det ekonomiska sinnelaget.
Vilka egenskaper kan bättre än dessa ligga till grund för arbetet med utveckling och hållbar tillväxt i
regionen?
…Och möta framtiden…
Människan är stark om hon tror på det hon gör. Regionförbundet har modet att visa vägen och genom
kloka och ibland svåra politiska beslut visa vägen mot framtiden. I Regionförbundet ser vi varandras
styrkor. Det vi är bra på ska vi bejaka, lyfta fram och förstärka för att bli ännu bättre. Det vi är lite
sämre på ska vi slipa på och förbättra.
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Vi har lagt grunden, dragit upp riktlinjer och strategier. Men strategier måste alltid uppdateras och
verkligheten förändras ständigt. Vi håller på att ta fram handlingsprogram som ska styra vår
verksamhet. Parallellt med detta arbete omprioriterar vi våra resurser för att möta både lågkonjunktur
och Linnéuniversitet.
...Ett gott liv i södra Småland
2009 kommer bli ett spännande år för Regionförbundet. Många stora och viktiga beslut ligger framför
oss. Mycket fokus kommer att ligga på transportfrågor. Inte bara det faktum att vi ska prioritera länets
viktigaste infrastrukturobjekt, utan också att det är första året vi driver tågtrafik. Vi diskuterar också
möjligheterna att realisera målsättningen att öka kollektivtrafikresandet med 50 %, samtidigt som vi
ska införa förnyelsebara bränslen i alla bussar. Allt detta ska ske till 2020.
En annan mycket viktig fråga är tillväxt. Kronoberg är av tradition ett tillverkningslän. En
världsomfattande lågkonjunktur ställer stora krav på omställning av produktion och personal.
Erfarenheten visar också att vi måste bredda vårt näringsliv och erbjuda fler människor arbete inom
t.ex. tjänsteproduktion. Regionförbundet satsar därför stort på turism och kulturfrågor.
En annan förutsättning för tillväxt är att välfärden fungerar. Lågkonjunkturen kommer att ställa stora
krav på kommuner och landsting. Vi blir också äldre och äldre och kräver mer och dyrare vård. De
mindre kommunerna har allt svårare att behålla människor i arbetsför ålder. Vi står inför stora och
viktiga frågor som kommer kräva nya och otraditionella lösningar för att välfärden ska fungera. Men
som FoU Välfärd så tydligt har visat hänger välfärd och tillväxt ihop som hand i handsken.
Ytterligare en fråga som kommer dominera Regionförbundets agenda är regeringens beslut att skapa
regionkommuner. Likt fågel Fenix steg frågan om regionbildning inte bara ur askan, utan i detta fall
även direkt in i elden. Under året kommer Regionförbundet diskutera frågan om regionkommuner
med Skåne och andra omgivande län.
Detta är bara ett smakprov på alla de frågor som kommer att hanteras under 2009. Vi arbetar hårt för
att förena alla krafter som behövs för att dra åt samma håll. Med andra ord ett gränsöverskridande
arbete med infrastruktur, tillväxt och välfärd för att vi ska nå vår vision - Ett gott liv i södra Småland.

Marie-Louise Hilmersson

Peter Hogla

Regionstyrelsens ordförande

T.f. regiondirektör
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Politisk organisation
Förbundsfullmäktige
Regionförbundets högsta beslutande organ är förbundsfullmäktige. Förbundsfullmäktige fattar beslut i
stora, övergripande och principiella frågor. Fullmäktige fastställer förbundets budget och bokslut,
beslutar vilka utskott och beredningar som ska finnas samt utser ledamöter till regionstyrelsen.
Regionförbundets medlemmar har utsett 45 ledamöter och 45 ersättare. Förbundsfullmäktige har
sammanträtt vid 4 tillfällen under 2008.
Förbundsfullmäktiges presidium
Ordförande
1:e vice Ordförande
2:e vice Ordförande

Olle Sandahl (kd)
Ann-Charlotte Wiesel (m)
Carl-Olof Bengtsson (s)

Förbundsfullmäktige 2008-12-31
Medlem
Alvesta

Ordinarie
Robert Olesen (s)
Sven Sunesson (c)
Mats Johnsson (m)

Ersättare
Rose-Marie Larsson (s)
Tomas Haraldsson (c)
Thomas Johnsson (m)

Lessebo

Monica Widnemark (s)
Jan-Olof Franzén (m)

Evert Nilsson (s)
Örjan Davoust (m)

Ljungby

ClasGöran Carlsson (s)
Ann-Charlotte Wiesel (m)
Carina Bengtsson (c)
Kjell Jormfeldt (mp)

Harriet Kristensson (s)
Jan Sahlin (m)
Karl-Gustaf Sundgren (c)
Kerstin Wiréhn (v)

Markaryd

Bengt Germundsson (kd)
Joakim Pohlman (s)

Yngve Sunesson (c)
Ingrid Sundman (s)

Tingsryd

Arne Karlsson (m)
Barbro Svensson (s)

Inge Strandberg (m)
Mikael Jeansson (s)

Uppvidinge

Per Elgestam (s)
Lena Karlsson (c)

Monika Hammarström (s)
Åke Karlsson (c)

Växjö

Bo Frank (m)
Lena Wibroe (m)
Nils Posse (m)
Gunnar Elm (c)
Nils Fransson (fp)
Peter Ekberg (kd)
Charlotta Svanberg (s)
Carl-Olof Bengtsson (s)
Gunnar Storbjörk (s)
Åsa Karlsson (s)
Carin Högstedt (v)
Mats Öhrn (mp)

Catharina Carlsson (m)
Peter Norrman (m)
Roland Gustbeé (m)
Malin Johansson (c)
Gunnar Nordmark (fp)
Kerstin Gadd (kd)
Tony Lundstedt (s)
Ann-Kristin Lindquist (s)
Olof Björkmarker (s)
Amelie Asp (s)
Anders Mårtensson (v)
Ulrika Eckeskog (mp)
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Älmhult

Bodil Hansen (m)
Elizabeth Peltola (c)
Monica Haider (s)

Soili Lång-Söderberg (m)
Marie Olofsson (c)
Ingemar Almkvist (s)

Landstinget
Kronoberg

Suzanne Frank (m)
Ingemar Swalander (m)
Kent Alriksson (m)
Annelill Davidsson (c)
Rolf Sällryd (kd)
Olle Sandahl (kd)
Rolf Andersson (fp)
Karin Sjöblom (fp)
Anna Fransson (s)
Eva Löfquist (s)
Stefan Fredriksson (s)
Rose-Marie Jönsson Neckö (s)
Ragnar Lindberg (s)
Agneta Eriksson (v)
Tryggve Svensson (v)

Göran Giselsson (m)
Pernilla Sjöberg (m)
Sonja Emilsson (m)
Bruno Edgarsson (c)
Harald Bergström (kd)
Rut Björkström (kd)
Rolf Bengtsson (fp)
Bodil Ramshammar (fp)
Ester Petersson (s)
Michael Sjöö (s)
Roland Johansson (s)
Anders Nyberg (s)
Camilla Håård-Andersson (s)
Lennart Värmby (v)
Marita Bengtsson (mp)

Regionstyrelsen
Regionstyrelsen är det organ som ansvarar för att leda verksamheten. Styrelsen har inför
Förbundsfullmäktige ansvar för förbundets utveckling och ekonomiska ställning samt verkställer inför
förbundsfullmäktige de uppgifter som framgår av § 5 i förbundsordningen. Under 2008 har styrelsen
sammanträtt vid 12 tillfällen. Styrelsen består av 15 ledamöter som utses av förbundsfullmäktige.
Regionstyrelsens presidium
Ordförande
1:e vice Ordförande
2:e vice Ordförande

Marie-Louise Hilmersson (c)
Bo Frank (m)
Monica Haider (s)
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Ledamöter i Regionstyrelsen 2008-12-31
Ledamot
Marie-Louise Hilmersson (c)
Bo Frank (m)
Monica Haider (s)
Suzanne Frank (m)
Arne Karlsson (m)
Margareta Schlee (m)
Paul Johansson (c)
Gunnar Nordmark (fp)
Bengt Germundsson (kd)
ClasGöran Carlsson (s)
Charlotta Svanberg (s)
Anna Fransson (s)
Monica Widnemark (s)
Robert Olesen (s)
Carin Högstedt (v)

Ersättare
Gunnar Elm (c)
Ann-Charlotte Wiesel (m)
Eva Löfquist (s)
Kent Alriksson (m)
Margaretha Löfström (m)
Mats Johnsson (m)
Elizabeth Peltola (c)
Charlotte Branting (fp)
Rolf Sällryd (kd)
Joakim Pohlman (s)
Barbro Svensson (s)
Per Elgestam (s)
Rose-Marie Jönsson Neckö (s)
Kjell Jormfeldt (mp)
Anders Mårtensson (v)

Regionstyrelsens utskott
Arbetsutskott (AU)
Regionstyrelsen har valt ett arbetsutskott med fem ledamöter som ansvarar för beredning av ärenden
till styrelsen, samt uppföljning av styrelsens arbete. AU ansvarar för den politiska ledningen av
förbundets löpande verksamhet, samt att beslut i fullmäktige och regionstyrelsen verkställs. AU har
ett särskilt uppdrag att bevaka: regionala utvecklingsprogrammet, demokratifrågor, kommunal
ekonomi självstyrelsefrågor och internationella frågor. Under 2008 har AU sammanträtt vid 17
tillfällen.
Ledamöter arbetsutskott
Ledamot
Ordf. Marie-Louise Hilmersson (c)
1:e vice ordf. Bo Frank (m)
2: e vice ordf. Monica Haider (s)
Suzanne Frank (m)
Charlotta Svanberg (s)

Ersättare
Paul Johansson (c)
Bengt Germundsson (kd)
Anna Fransson (s)
Gunnar Nordmark (fp)
ClasGöran Carlsson (s)

Trafikutskott (TU)
Regionstyrelsen har valt ett trafikutskott som bl.a. ansvarar för politisk ledning av den löpande
verksamheten för lokal och regional linjetrafik med buss och kompletteringstrafik, lokal och regional
trafik på järnvägsnätet, serviceresor, sjukresor, färdtjänst och skolskjuts enligt överenskommelse med
en eller flera förbundsmedlemmar. Under 2008 har TU sammanträtt vid 14 tillfällen.
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Ledamöter trafikutskott
Ledamot
Ordförande Rolf Sällryd (kd)
1:e vice ordf. Gunnar Nordmark (fp)
2: e vice ordf. Monica Widnemark (s)
Ann-Charlotte Wiesel (m)
Charlotta Svanberg (s)
Regionstyrelsens beredningar
Till styrelsen finns också tre beredningar - Tillväxt-, Välfärds- och Infrastrukturberedningen.
Beredningarnas uppdrag handlar om att hantera omvärldsbevakning inom sina respektive områden,
skapa arenor för diskussion och agerande i aktuella frågor bland medlemmarna, initiera och stimulera
såväl utvecklingsarbete som samverkan mellan medlemmar och andra aktörer.
Tillväxtberedning
Ledamot
Ordförande Mats Johnsson (m)
1:e vice ordförande Eva Löfqvist (s)
Chatarina Carlsson (m)
Ingemar Swalander (m)
Carina Bengtsson (c)
Charlotte Branting (fp)
Bengt Germundsson (kd)
Rose-Marie Jönsson Neckö (s)
Stefan Fredriksson (s)
Gunnar Storbjörk (s)
Anders Mårtensson (v)
Infrastrukturberedning
Ledamot
Ordförande Gunnar Nordmark (fp)
1:e vice ordförande Rolf Sällryd (kd)
2:e vice ordförande Monica Widnemark (s)
Roland Gustbeé (m)
Ann-Charlotte Wiesel (m)
Bruno Edgarsson (c)
Sven Sunesson (c)
Robert Olesen (s)
Carl-Olof Bengtsson (s)
Barbro Svensson (s)
Agneta Eriksson (v)
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Välfärdsberedning
Ledamot
Ordförande Kent Alriksson (m)
Vice ordförande Joakim Pohlman (s)
Marie Sohlberg (m)
Willemo Carlsson (m)
Lena Carlsson (c)
Ingegerd Lennartsson (fp)
Olle Sandahl (kd)
Anna Fransson (s)
Conny Simonsson (s)
Ester Petersson (s)
Kjell Jormfeldt (mp)
Revisorer
Ledamot
Ordförande, Gun Lindell (s)
Vice ordförande, Bodil Hansen (m)
Ledamot, Berth Karlén (kd)
Valberedning
Ledamot
Ordförande Elizabeth Peltola (c)
Vice ordförande Gunnar Storbjörk (s)
Bo Frank (m)
Harald Bergström (kd)
Karin Sjöblom (fp)
Carin Högstedt (v)
Kjell Jormfeldt (mp)

Ersättare
Annelill Davidsson (c)
Ragnar Lindberg (s)
Suzanne Frank (m)
Ruth Björkström (kd)
Rolf Bengtsson (fp)
Lennart Värmby (v)
Mats Öhrn (mp)
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Förbundets verksamhet - en arena för regionalt utvecklingsarbete
Regionförbundet södra Småland bildades 2007 01 01 genom att länets samlade utvecklingsresurser
sammanfördes i en organisation.
Följande verksamheter lades samman:
·

Södra Smålands kommuner och landstings allmänna verksamheter samt Kurs- och
konferens och AV Media.

·

Länsstyrelsens regionala utvecklingsarbete, infrastrukturplanering samt beslut om
regionalpolitiska åtgärder (1:1)

·

Länstrafiken Kronoberg

·

FoU Välfärd

·

Landstingets länsutvecklingsstyrelse

Uppdraget innebär att de politiska besluten om utvecklingen i vår region fattas av de som känner
förhållandena bäst. Nu talar länet med en allt mer samlad röst och det regionala företrädarskapet är
tydligt.
Regionförbundets medlemmar är:
Landstinget Kronoberg
Alvesta kommun
Lessebo kommun
Ljungby kommun
Markaryds kommun
Tingsryds kommun
Uppvidinge kommun
Växjö kommun
Älmhults kommun
Vår vision - ”ett gott liv i södra Småland” - ska prägla all verksamhet. Regionförbundets övergripande
uppdrag är att stärka samverkan på regional nivå och att kraftfullt verka för utveckling och hållbar
tillväxt i regionen. Regionförbundet har ett samlat ansvar för utvecklingsfrågor i södra Småland.

Omvärldsanalys
Regeringens presenterade redan 2007 en process som direkt påverkar Regionförbundets verksamhet
en rad år framåt. Fr.o.m. 2009 ansvarar Regionförbundet, tillsammans med andra berörda
trafikhuvudmän, för Öresundstågtrafiken mellan Alvesta-Malmö/Köpenhamn. Kostnaderna för
tågtrafiken är väl kända medan intäkterna baseras på antaganden. Beroende på resandeutvecklingen
påverkas naturligtvis bokslutet för 2009. En alltför positiv resandeutveckling medför ironiskt nog
också ökade kostnader i form av ett ökat behov av tågmateriel. Om tidigare års resandeutveckling
håller i sig kommer vi att behöva upp till 10 nya Öresundståg fram till och med 2020.
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Regionförbundet arbetar därför aktivt med att lindra effekterna av en ökad efterfrågan och på så sätt
också minska kostnaderna. Ett sätt är att införa ett regionalt tågsystem som knyter ihop de
norrgående Krösatågen med södergående Pågatåg. Med detta skapas ett system som inte bara avlastar
Öresundstågen, utan också ökar attraktiviteten i de tätorter längs Kust till kustbanan och Södra
stambanan som regionaltågsystemet kommer att trafikera.
Hösten 2008 lämnade regeringen en Infrastrukturproposition till riksdagen och precis innan nyår
beslutades om direktiven som direkt påverkar Regionförbundets arbete med att ta fram en regional
åtgärdsplan (Länstransportplan, LTP) för Kronobergs län. Förslag på LTP ska lämnas till regeringen
senast den 2 november 2009. LTP ska innehålla en lista över vilka infrastrukturobjekt som vi anser
vara de mest prioriterade i länet samt beskriva hur dessa ska finansieras. Dels med statliga medel,
men också via medfinansiering från kommuner, regioner och eventuell privat finansiering. En snabb
överblick visar att länet önskar infrastrukturella investeringar för långt över 2 miljarder kr. medan
staten avsatt nästan 680 Mkr i LTP. Överskjutande del får antingen skjutas på framtiden, bantas eller
finansieras via andra källor, t.ex. genom medfinansiering och EU.
I februari 2009 presenterade Kulturutredningen sitt betänkande till regeringen. Kulturutredningens
förslag påverkar direkt länets och Regionförbundets arbete med kulturfrågorna. Kulturutredningens
övergripande målsättning är att genom sina förslag stärka och lyfta fram kulturens, konstens och
kulturarvets roll i samhället och ge området höjd status. En annan viktig huvudpunkt är
regionaliseringen - den så kallade portföljmodellen - där regionerna efter överenskommelser med
staten tar ett större ansvar för de regionala kulturfrågorna. Utredningens förslag präglas också av
minskad detaljstyrning både vad gäller institutionerna och stödgivningen. Styrelsen har klart uttalat
att Kronoberg ska vara ett av de första län som förhandlar om en överenskommelse med staten om
hur kulturmedlen ska fördelas. För detta krävs dock att kulturfrågorna är väl inarbetade i RUP:en, ett
arbete som redan påbörjats. Det är också en stor fördel om ansvaret för kulturfrågorna och
kulturinstitutionerna ligger på en och samma huvudman. I dag delas ansvaret mellan
Regionförbundet och Landstinget Kronoberg. Frågan diskuteras och ambitionen är att hitta en lösning
inför nästa mandatperiod.
I februari 2009 beslutade regeringen att inrätta s.k. regionkommuner. Beslutet påverkar Kronoberg
indirekt genom att regionförsöken i Skåne och Västra Götaland permanentas samt att även Halland
och Gotland får status som regionkommun. Förändringen kommer att träda i kraft nästa
mandatperiod. Beslutet innebär också att övriga ansökningar får vänta till mandatperioden därpå för
att bilda regionkommun. För Kronobergs del betyder detta att diskussionerna att lämna in en
gemensam ansökan om att bilda regionkommun tillsammans med Skåne och Blekinge går in i en ny
fas. Nytt är att vi vet förutsättningarna för hur processen att bilda regionkommun kommer att gå till.
Ansökningar om att bilda regionkommun ska lämnas till Kammarkollegiet. Nytt är också att de
förutsättningar som Ansvarskommittén presenterade för att bilda regionkommun är borta. Enligt
beslut i Regionförbundet kommer länet inleda en diskussion med Skåne om att lämna in ansökan om
att bilda gemensam regionkommun fr.o.m. 2015.
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Framtidsbedömning
I mitten av september 2008 förändrades de finansiella förutsättningarna i grunden då
Investmentbanken Lehman Brothers gick i konkurs. Konkursen var bara toppen på ett isberg och
hösten har varit full av negativa ekonomiska nyheter. Lågkonjunkturen kommer att påverka hela
världens ekonomi under hela 2009 och även Regionförbundets verksamhet de närmaste åren.
En långvarig lågkonjunktur har stor inverkan på den offentliga ekonomin. Skatteintäkterna minskar
samtidigt som kostnaderna ökar. Alla kommuner och landsting står inför en mycket ansträngd
ekonomi där kravet på en ekonomi i balans ställs mot välfärdstjänster. Regionförbundet märker redan
krav från medlemmarna och näringslivet att aktivt verka för ökade samhällsinsatser, t.ex.
utbildningsinsatser för varslad personal, behovet av strategiska satsningar på att bredda näringslivet
och satsningar på infrastruktur. En stor del av detta arbete görs inom ramen för Framtid Kronoberg
tillsammans med Länsstyrelsen i Kronobergs län. Framtid Kronoberg är ett nätverk bestående av
nästan 100 representanter från offentlig sektor, näringsliv, fackliga företrädare, universitetet och
övriga organisationer.
Engagemanget och uppslutningen i Framtid Kronoberg genererar en rad nya
samarbetskonstellationer och -idéer. Flera av dessa idéer kommer att behöva finansiellt stöd för att
realiseras. Regionförbundet vill gärna vara en del av lösningen och kommer därför att titta på hur vi
med hjälp av såväl egna projektmedel (208), som statliga regionala utvecklingsmedel (1:1) kan stötta
den regionala utvecklingen. Regionförbundet kommer också att ställas inför kravet att göra vissa
omprioriteringar av verksamheten för att lägga fokus på för dagen viktiga utvecklingsfrågor. Det
innebär att något område som nämns i styrdokumentet inte kommer att arbetas med under 2009.
Lågkonjunkturen och kravet på aktiva insatser ökar också Regionförbundets behov av att utveckla vår
verksamhet. Mot bakgrund av detta inleds arbetet med att revidera det regionala
utvecklingsprogrammet(RUP) och samordna genomförandet av programmet. I förordning (2007:713)
om regionalt tillväxtarbete står bland annat att RUP binder samman planeringsprocesser som har
betydelse för en hållbar utveckling. Programmet ligger till grund för bland annat
strukturfondsprogram, regionala tillväxtprogram och länsplaner för infrastrukturområdet. Målet är
att den reviderade RUP:en ska beslutas under hösten och ligga till grund för Regionförbundets
styrdokument och handlingsplan för 2010.

Viktiga förhållanden för bedömning av utveckling och tillstånd
Reaktor Sydost ombildas från och med 2009 01 01 till att bli en ideell förening med Region Blekinge,
Regionförbundet i Kalmar län och Regionförbundet södra Småland som ägare.
I samband med styrelsens sammanträde i december beslutades att Regionförbundet och
regiondirektören Ulla-Karin Jönsson skulle gå skilda vägar. Det innebär att Peter Hogla utsetts som tf.
regiondirektör perioden 2009-01-19 - 2009-08-31. Under denna tid kommer styrelsen att diskutera
hur tjänsten kommer att tillsättas permanent.

Flerårsöversikt
Regionförbundet södra Småland startade den 1 januari 2007 varför en flerårsöversikt längre bakåt i
tiden inte är möjlig att göra för hela regionförbundets verksamhet.
Flerårsöversikt för Länstrafiken Kronobergs verksamhet återfinns i not 19.
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Årets resultat
Årets resultat är följande:
Utfall
+ 95 tkr
+ 85 tkr
- 5.617 tkr
- 5.437 tkr

Regionförbundets kansli
FoU Välfärd
Länstrafiken Kronoberg
SUMMA

Budget
0 tkr
0 tkr
- 5.800 tkr
- 5.800 tkr

Länstrafikens egna kapital har under tidigare år ökats med avsikt att användas för kommande projekt.
För 2008 var det budgeterat ett underskott för Länstrafikens del med 5.800 tkr och det slutliga
resultatet var alltså 183 tkr bättre än budgeterat. Även i budgeten för 2009 är det budgeterat ett
underskott för Länstrafiken med 12.000 tkr. Avsikten vid respektive budgettillfälle var att
Länstrafikens egna kapital skulle minskas respektive år. Vid utgången av 2008 så uppgick
Länstrafikens eget kapital till 28.135 tkr.
Med hänvisning till kommunallagen kapitel 8 5§ föreslår därför regionstyrelsen
att av årets resultat skall, på grund av synnerliga skäl, underskottet i Länstrafiken Kronoberg, 5.617
tkr, inte återställas.
att av årets resultat i Länstrafiken skall följande förändringar av det egna kapitalet göras:
Marknadsföringsåtgärder
Ökade trafikkostnader
Handikappanpassad kollektivtrafik
Driftfond
SUMMA

- 350 tkr
- 2.800 tkr
- 1.000 tkr
- 1.467 tkr
- 5.617 tkr

Regionförbundets kansli gjorde under 2007 ett underskott med 1.256 tkr. I samband med
årsredovisningen för 2007 fastställdes att detta underskott skall återställas inom tre år. I årets
årsredovisning är resultatet + 95 tkr varför det återstår 1.161 tkr av det egna kapitalet att återställa
2009-2010.
Regionförbundets likviditet är god med tillgångar i kassa och bank med 44.611 tkr. Under senare
delen av 2008 gjordes inga kortfristiga placeringar med hänvisning till finansläget.
Regionförbundets egna kapital beträffande regionförbundets kansli uppgår endast till 141 tkr vilket är
lågt. Senast vid utgången av 2010 skall det egna kapitalet vara återställt till 1.302 tkr. Detta bör
beaktas vid fastställandet av budget för 2010.
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Måluppfyllelse
Finansiella mål
Regionfullmäktige har 2008 05 23, §27, fastställt följande finansiella mål för perioden 2008 - 2010
utifrån god ekonomisk hushållning:
·

Underskottet från 2007 års verksamhet avseende Regionförbundets kansli (- 1.256 tkr) skall
vara återställt senast vid utgången av 2010.

Måluppfyllelse: 2008 års verksamhet ger ett överskott för Regionförbundets kansli med 95 tkr. För att
måluppfyllelse skall ske skall därför ytterligare 1.161 tkr återställas senast vid utgången av 2010.
Regionfullmäktige bör beakta detta vid fastställandet av budget för 2010.
·

Låneskulden skall återbetalas under 2008 (under förutsättning av att separat beslut fattas
beträffande försäljning av befintligt Öresundståg).

Måluppfyllelse: Regionfullmäktige beslutade 2008 10 03, §40, att sälja befintligt Öresundståg till
vagnbolaget Transitio AB. Försäljningen kommer att genomföras under 2009 - 2010 när bägge parter
är överens om att läget på finansmarknaden är tillräckligt stabilt. När försäljningen genomförs
kommer låneskulden att återbetalas. Målsättningen är därför att måluppfyllelse skall ske 2009 - 2010.
·

Kansliet skall under 2008 utveckla bättre rutiner för ekonomisk uppföljning och intern
kontroll.

Måluppfyllelse: Från och med 2008 lämnas en ekonomisk redogörelse vid varje sammanträde med
arbetsutskott och regionstyrelse.Regionstyrelsen fastställde 2008 09 26, §196, ett nytt
attestreglemente för Regionförbundets samtliga ekonomiska transaktioner. Regiondirektör och
ekonomichef har från och med 2008 tätare ekonomiska uppföljningar med resultatansvariga än vad
som var fallet tidigare. Sedan den 1 april 2008 är ekonomiavdelningen samlokaliserad. Inför
bokslutsarbetet med årsredovisningen 2008 har ett särskilt program inköpts för att underlätta den
ekonomiska uppföljningen. Måluppfyllelse har därför skett 2008. Vissa rutiner planeras att utvecklas
ytterligare 2009 - 2010.
Verksamhetsmässiga mål
Verksamhetsmässiga mål utifrån god ekonomisk hushållning har inte upprättats för 2008 eller 2009.
Målsättningen är att sådana mål ska fastställas från och med budget för år 2010.
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Driftredovisning per verksamhet inkl interna poster, tkr
Regionförbundet Totalt

Budget
2008

Utfall
2008

Utfall
2007

Budgetavvikelse
2008

Verksamhetens intäkter
Finansiella intäkter
Verksamhetens kostnader arbetskraft
Övriga verksamhetskostnader
Årets resultat

480 833
1 055
-50 905
-436 783
-5 800

517 478
2 495
-53 611
-471 799
-5 437

475 924
2 210
-51 817
-423 382
2 935

36 645
1 440
-2 706
-35 016
363

400 111
800
-20 056
-386 655
-5 800

413 075
1 628
-19 500
-400 820
-5 617

385 295
1 827
-19 030
-363 657
4 435

12 964
828
556
-14 165
183

70 571
250
-25 655
-45 166
0

94 753
742
-29 383
-66 017
95

81 866
372
-27 338
-56 156
-1 256

24 182
492
-3 728
-20 851
95

5 507
5
-3 140
-2 372
0

4 698
84
-2 417
-2 280
85

4 179
6
-2 811
-1 618
-244

-809
79
723
92
85

4 644
0
-2 054
-2 590
0

4 952
41
-2 311
-2 682
0

4 584
5
-2 638
-1 951
0

308
41
-257
-92
0

Fördelat per verksamhet
Länstrafiken Kronoberg
Verksamhetens intäkter
Finansiella intäkter
Verksamhetens kostnader arbetskraft
Övriga verksamhetskostnader
Årets resultat
Regionförbundets kansli
Verksamhetens intäkter
Finansiella intäkter
Verksamhetens kostnader arbetskraft
Övriga verksamhetskostnader
Årets resultat
FoU Välfärd
Verksamhetens intäkter
Finansiella intäkter
Verksamhetens kostnader arbetskraft
Övriga verksamhetskostnader
Årets resultat
Reaktor Sydost
Verksamhetens intäkter
Finansiella intäkter
Verksamhetens kostnader arbetskraft
Övriga verksamhetskostnader
Årets resultat

I not 18 specificeras budgetavräkning för respektive verksamhet. De olika verksamheterna
kommenteras även i respektive verksamhetsberättelse.Till regionförbundets
kansli hänförs regional utveckling (tillväxt, välfärd och infrastruktur), AV-media,
Kurs och konferens, Europa Direkt, Internationella frågor och Miljöfrågor.
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Investeringsredovisning
Investeringar
Länstrafiken Kronoberg
Kontorsinventarier kansli
Kontorsinventarier Serviceresor
Biljettmaskiner
Kommunikationsradio
Monitorsystem
Trafikdatabas
Öresundståg
Hållplatsutrop
Datautrustning
Överfallslarm
Kameraövervakning
Delsumma Länstrafiken Kronoberg

2008
TKR
Utfall

2008
TKR
Budget

2007
TKR
Utfall

53
0
3 811
0
1 167
80
793
1 422
225
247
583
8 381

200
300
9 200
100
100
0
0
100
100
100
100
10 300

65
127
334
40
121
406
0
580
57
188
0
1 918

Regionförbundets kansli
Kontorsinventarier kansli
Datautrustning
Kontorsinventarier AV-Media
Delsumma Regionförbundets kansli

28
125
100
253

0
0
0
0

93
61
0
154

Reaktor Sydost
Kontorsinventarier kansli
Datautrustning
Delsumma Reaktor Sydost

30
162
192

0
0
0

68
0
68

10 300

2 140

TOTALSUMMA NETTOINVESTERINGAR

8 826

Kommentarer till investeringarna:
Investeringen i biljettmaskiner skall färdiglevereras och installeras under 2009. Någon
avskrivning har därför inte gjorts under 2008.
Investeringen i Öresundståg avsåg slutlig indexfaktura för det tåg som levererades under 2006.
Statsbidrag erhölls med 650 tkr till investeringen i hållplatsutrop.
Fortsatt investering i kameraövervakning i Länstrafikens fordon kommer att ske under 2009.
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Pensionsförvaltning
Regionförbundets avsättningar för pensioner framgår av not 15.
Enligt KPA:s beräkningar uppgår Regionförbundets pensionsreserv 2008-12-31 till 9 093 tkr.
Regionförbundets tillgångar i SKL Pensionsstiftelse uppgick 2008-12-31 till 5 428 tkr. Vid årsskiftet
understeg alltså tillgångarna i pensionsstiftelsen pensionsreserven med 3 665 tkr. I bokslutet 2007
avsattes 347 tkr och i bokslutet 2008 har avsatts ytterligare 3 318 tkr. Dessa avsättningar tillsammans
med tillgångarna i pensionsstiftelsen motsvarar pensionsreserven. Pensionsreserven avser endast
kostnader för personal från dåvarande Kommunförbundet Kronoberg. Länstrafiken Kronoberg hade
tecknat en försäkringslösning för sin personal innan Regionförbundets bildande.
I bokslutet finns avsatta pensionsmedel till styrelsens ordförande och till tidigare regiondirektör. I
övrigt har regionförbundet inga åtaganden om pensionsförmåner till personer med särskild
avtalspension eller visstidsförordnande.
Regionförbundet har pensionsavtalet KAP-KL, vilket innebär att regionförbundet under 2008 har
avsatt 4,25 % av personalens löner som de anställda själva får placera. Denna skuld kommer att
betalas in 2009 till Pensionsvalet.
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Väsentliga personalförhållanden
Personal

2008

2007

Genomsnittligt antal anställda
Kvinnor
Män

90,1
53,0
37,1

87,9
53,2
34,7

Fördelning mellan män och kvinnor i förbundets styrelse
Kvinnor
Män

8
7

8
7

Fördelning mellan män och kvinnor i ledning:
Kvinnor
Män

2
5

2
5

Löner: (tkr)
Regiondirektör och förtroendevalda
Övrig personal
Sociala avgifter och pensionskostnader
- varav pensionskostnad regiondirektör 2008 12 31
- varav pensionskostnad tidigare regiondirektör

2 736
29 610
15 657
260
0

2 604
28 525
14 138
122
172

Total sjukfrånvaro i förhållande
till den sammanlagda ordinarie arbetstiden

3,54%

4,30%

Total sjukfrånvaro exkl långtidssjukskrivna

1,52%

1,94%

Andelen av total sjukfrånvaro som har varat
i 60 dagar eller mer

59,19%

57,45%

Sjukfrånvaron för kvinnor i förhållande till den sammanlagda
ordinarie arbetstiden för kvinnor

5,72%

6,70%

Sjukfrånvaron för män i förhållande till den sammanlagda ordinarie
arbetstiden för män

0,46%

0,25%

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 29 år och yngre i förhållande till den
sammanlagda ordinarie arbetstiden för den åldersgruppen

2,39%

1,10%

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 30-49 år i förhållande till den
sammanlagda ordinarie arbetstiden för den åldersgruppen

4,47%

6,26%

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 50 år och äldre i förhållande till den
sammanlagda ordinarie arbetstiden för den åldersgruppen

2,83%

3,65%

Andel ej sjukfrånvarande(andel anställda som inte haft någon sjukdag)

54,79%

45,83%

Personalens sjukfrånvaro (uttryckt i procent)
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Verksamhetsberättelse Regionförbundets kansli
Regional utveckling
Regionförbundet har ett samlat ansvar för utvecklingsfrågor som delats in i tre områden - med
gränsöverskridande uppgifter - Tillväxt, Välfärd och Infrastruktur.
Regional utveckling - Tillväxt
Uppdrag och mål
Tillväxtarbetet har under året i huvudsak bedrivits utifrån det Regionala utvecklingsprogrammet (RUP)
”Mötesplats södra Småland”.
De övergripande målen för det regionala utvecklingsprogrammet är Entreprenörskap och Hållbar
utveckling
De uppdrag från regeringen som följer med i samband med att Regionförbundet bildades är ytterligare en
central grund för arbetet med utvecklingsarbetet och för användningen av de statliga projektmedlen.
De viktigaste händelserna under året
Inom tillväxtområdet har ett intensivt arbete pågått under 2008. En stor satsning på turismen har
beslutats och utifrån en motion som bifölls av Regionfullmäktige har regionstyrelsen beslutat om
strategi och handlingsplan. För 2009 innebär besluten en total satsning på turismen i länet på 5
miljoner kr samt skapande av en ny organisatorisk plattform.
Under året har Regionförbundet även fått EU-medel till två olika projekt inom den kreativa sektorn.
Det handlar dels om projektet KRUT- Kreativ utveckling, dels om projektet Creative Growth. Båda
projekten syftar till att kartlägga och utveckla sektorn genom att förbättra förutsättningarna för
entreprenörskap och företagande. Arbetet sker både i Sverige och i Europa. I projekten arbetar vi både
inom vår egen region och tillsammans med andra regioner.
På kulturområdet har även det fleråriga arbetet med att få en danskonsulent till länet gett resultat och
från och med 1 februari 2008 finns en gemensam danskonsulent med strategisk inriktning för
Kronoberg, Blekinge och Kalmar län. Arbetet är utformat som ett tvåårigt projekt med stöd från
Statens Kulturråd. Danskonsulentens huvuduppgifter är att bredda intresset för dans i
sydostregionen, skapa nätverk för dans, ge kunskap om dans i skolan samt samarbeta med
arrangörsföreningarna i de tre länen om professionella dansföreställningar.
Ett avgörande instrument för Regionförbundet inom tillväxtområdet är projektmedlen, som innebär
att Regionförbundet kan stödja viktiga tillväxtprojekt som ligger i linje med de politiska beslut som
regionförbundet har fattat. Till detta ska också föras möjligheten att växla upp dessa insatser med stöd
av EU:s strukturfonder. Några av de större projekt som beviljats medel under 2008 är:
- Almi Invest, en regional riskkapitalfond
- Dynamik i Småländska Kluster (DISK), som bl.a. består av branschutveckling inom trä-,
tunga fordon och aluminium
- Kunskap och Innovation i Småland (KIS), som ska öka kommersialisering och
företagande inom akademin
- Leader Linné, som ska bidra till lokal utveckling på landsbygden
Sammanlagt har Regionförbundet beviljat 9,7 miljoner från det statliga anslaget samt ca
1, 9 miljoner kr i egna medel till utvecklingsprojekt under 2008, varav 4,3 miljoner kr är
medfinansiering i EU-projekt. Flera av projekten är fleråriga. Den största delen av det statliga
anslaget har gått till bransch/klusterutveckling, därefter kommer turism och
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nyföretagande/entreprenörskap. De egna medlen har till största delen använts till kulturprojekt, men
även turism.
Tillväxtberedningen har under året även arbetat med att ta fram ett handlingsprogram för
tillväxtområdet. Programmet sätter upp mål för tillväxtområdet och syftar till att styra verksamheten
och ligga till grund för prioriteringar av satsningar framöver.
Tillväxtarbetets roll i den regionala utvecklingen
Regionförbundet bedriver tillväxtpolitik genom att arbeta med näringslivs-, turism-, kultur- och
landsbygdsfrågor. Syftet är att skapa en hållbar och utvecklingsbefrämjande miljö i vår region.
Entreprenörskap, hållbar utveckling och internationalisering finns genomgående med i arbetet på
tillväxtområdet, bl.a. genom att krav ställs på de projektägare som beviljas medel att ta hänsyn till
dessa aspekter.
Vår omvärld
Finanskrisen med följande lågkonjunktur har haft en stor effekt på tillväxten och därmed på behovet
av insatser. Detta kommer att påverka såväl verksamhet som prioriteringar även under kommande år,
i form av krisinsatser, riktade insatser o.s.v.
En annan stor fråga är den statliga kulturutredningen som presenteras i februari 2009 och kan
komma att få en stor påverkan, t.ex. i form av övertagande av fördelning av statliga resurser till
kulturinstitutionerna.
Statens fördelning av regionala utvecklingsanslag är också något som påverkar förutsättningarna för
det regionala tillväxtarbetet. Vår region har en relativt mindre andel statliga anslag per invånare än
kringliggande län, vilket behöver ändras radikalt, inte minst mot bakgrund av att lågkonjunkturen
drabbat vår region hårt.
Året som kommer
Det kommande året kommer att präglas av lågkonjunkturen, vilket gör att arbetet inom ramen för
”Framtid Kronoberg” kommer att vara oerhört viktigt och leda till ett antal strategiska insatser och
projekt.
2009 är också året när den största regionala satsningen på turismen någonsin ska sättas i sjön. Med
en historisk satsning på 5 miljoner kronor ska vi stärka och utveckla besöksnäringen i regionen,
genom att skapa en tydlig organisation, där Regionförbundet tar ansvar för mål och strategier.
Inom kulturområdet väntar fortsatt arbete med de båda stora projekten vad gäller kreativa sektorn.
Dessutom ska nya överenskommelser träffas med några av de långsiktiga bidragstagarna inom
kulturområdet, vilket innebär möjlighet att både påverka inriktningen på kulturområdet och
fördelningen av resurser.
På längre sikt
Lågkonjunkturen skapar nya utmaningar. För regionförbundet innebär det att vi måste hitta nya
perspektiv - både när det gäller att lösa akuta problem, men också att hela tiden sträva efter en
långsiktighet så att kompetensen och möjligheterna kan mötas när konjunkturen vänder. Ett exempel
på detta är det kompetensutvecklingsprojekt för 26 företag i regionen som Regionförbundet
samordnar. Regionförbundet måste lyfta blicken för att se framåt, och stödja medlemmarna i detta
arbete. Omstrukturering av näringslivet är i dagens läge högaktuellt, och det gäller för regionen att
satsa strategiskt inför framtiden. Detta handlar både om att anpassa de branscher som idag är stora i
regionen till nya förutsättningar, men också att vara öppen för att stötta nya idéer i näringslivet.
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Regional utveckling - Välfärd
Uppdrag och mål
Regionförbundets uppdrag inom Välfärdsområdet beskrivs översiktligt i förbundsordningen som att:
”verka för samverkan mellan medlemmarna ”- i syfte att ” ta till vara länets möjligheter
och främja dess utveckling”.
De viktigaste händelserna under året
Uppdraget inom välfärdsområdet har under året tydliggjorts genom beslut i Regionstyrelsen. Beslutet
innebär bl.a. att hälso- och sjukvården, som enligt styrdokumentet är ett prioriterat område, även ska
omfatta angränsande områden.
Frågan om finansiell samordning, FINSAM, inom rehabiliteringsområdet har varit aktuell under året.
Ett seminarium utifrån frågeställningen ”Finsam och länssamordning - vilka möjligheter har vi i
Kronobergs län” anordnades. I det efterföljande arbetet konstaterades att kommunerna inte är
intresserade av ett länsövergripande förbund, utan man är nöjda med de tre samordningsförbund som
redan tidigare bildats samt med de övriga samverkansformer som finns utan förbund.
Barns psykiska hälsa har lyfts som en angelägen gränsöverskridande fråga . Regeringen har aviserat
att första linjens vård måste stärkas för att barn med särskilda behov av hjälp från specialkompetens
ska få det inom rimlig tid. Under 2008 påbörjades ett samverkansprojekt mellan barn,
ungdomspsykiatrin och förskola - skola. Arbetet har mynnat ut i ett samverkansavtal som under 2009
ska implementeras i kommunerna. Detta för att utveckla samarbetet och ge våra barn och ungdomar
med neuropsykiatriska problem bättre bemötande, stöd och insatser. En arbetsgrupp bildades även
under slutet av året i syfte att bryta ner kommande nationella riktlinjer till regional nivå. Detta är ett
arbete som fortsätter under 2009.
Utvecklingen av nätverken för skolchefer och presidiet har fördjupats under 2008 och visat sig vara en
viktig del av arbetet med skolfrågorna i länet. Regionförbundet tar ett samlat krafttag kring
skolutvecklingsfrågorna och driver utvecklingen i regionen framåt. Under 2008 har också
överenskommelser träffats om gemensamma beräkningsgrunder för interkommunal prissättning
inom gymnasieskolan i Kronobergs län. Detta är en viktig del för att underlätta arbetet när länets
elever söker sin gymnasieutbildning fritt i hela länet. En försöksverksamhet med gymnasial
lärlingsutbildning startades hösten 2008 och kommer att fortsätta 2009, där ambitionen är att stärka
kopplingen mellan utbildning och arbetsliv.
Välfärdens roll i det regionala utvecklingsarbetet
Inom välfärdsområdet ligger ansvaret hos medlemmarna. Därför blir Regionförbundets uppdrag ett
samordnande uppdrag. Samordningsuppdraget omfattar de områden som är gränsöverskridande och
gemensamma för kommunerna och Landstinget samt särskilt angelägna förbättringsområden. Välfärd
är ett av fundamenten för möjligheten att växa som region. Därför blir arbetet med välfärdsfrågorna
också en fråga om hela den regionala utvecklingen. Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att kunna
förverkliga visionen om Ett gott liv i södra Småland utan en väl fungerande välfärd i hela regionen.
Vår omvärld
Välfärden står inför framtida finansieringssvårigheter. Diskussioner pågår på nationell nivå hur
Sverige i framtiden ska möta detta. För att erhålla god effektivitet och kvalitet inom välfärdstjänsterna
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hörs prioriteringar, uppföljningar och jämförelser som viktiga och återkommande begrepp. Psykiatrin
och vården av multisjuka och är några av regeringens prioriterade områden.
Vid en stor konferens om hälsa och sjukvård i Europa år 2008 beskrivs att vården genomgår ett
paradigmskifte med förskjutning från botande och akutinriktad sjukvård till en förebyggande och
preventiv hälso- och sjukvård.
En ny gymnasieskola och ny lärarutbildning är under reform och vad den kommer att innebära för vår
region är oklart. En konsekvens är t.ex. att alla lärarutbildningar som finns idag inte kommer att få
examensrätter i framtiden. Även betygssystem, skollagen och införandet av lärarlegitimation är under
utredning. Till alla utredningar behövs utvecklad samverkan med våra kommuner och Växjö
universitet för att nyttja kompetenser och hitta samarbetsformer regionalt.
Året som kommer
Ett måldokument för välfärdsområdet kommer att arbetas fram under 2009. Detta blir det första
styrande dokumentet riktat mot välfärdsområdet. Dokumentet bygger på vad Regionförbundets
medlemmar anser vara särskilt viktiga förbättringsområden. En sammanhållen strategi för att på ett
effektivt sätt bidra till regional utveckling kommer att eftersträvas. Nationella prioriterade områden
kommer även att påverka de prioriteringar som medlemmarna gör under året.
Inom utbildningsområdet kommer mycket fokus under 2009 att ligga på eftergymnasial utbildning.
KY utbildningarna övergår till att bli en yrkeshögskola 1 juli 2009 och där behövs samordning för att
nå goda resultat för regionen. Med tanke på hur arbetsmarknaden ser ut blir det också väldigt viktigt
att fokusera på snabbare och bättre anpassade utbildningar. Gymnasiefrågan kommer också att vara
en aktuell fråga med tanke på minskande elevkullar och fler friskolor. Efter elevernas val till hösten
2009 har flera kommunala gymnasieskolor redan märkt av ett minskande elevunderlag och får
förmodligen minska på antalet utbildningar.
Regional utveckling - Infrastruktur
Uppdrag och mål
I och med bildandet övertog Regionförbundet södra Småland ansvaret för Länstransportplanen (LTP)
från Länsstyrelsen.
Regionförbundet upprättar och beslutar om prioriteringar i länsplaner för regional infrastruktur.
Arbetet sker i nära samverkan med i första hand kommunerna och trafikverken men också i dialog
med andra organisationer och näringslivet.
De viktigaste händelserna under året
Under 2008 har ett antal saker hänt på infrastrukturområdet, det handlar i hög utsträckning om
sådant som kommer att fortsätta stå i fokus under 2009 och under lång tid framåt. Regeringen
presenterade sin infrastrukturproposition och direktiven för regional åtgärdsplanering. Arbetet med
att ta fram en ny LTP kommer att ske 2009. Under året startades också bl.a. Sydnet upp. Sydnet är ett
regionalt IT-nät, som syftar till att stödja medlemmarnas IT-arbete och struktur.
I samband med regeringens infrastrukturproposition presenterades också en satsning på upprustning
av Emmaboda-Karlskronabanan. Detta är en insats som är mycket viktig för tågtrafiken i hela
sydöstra Sverige, både vad gäller persontrafik och godstrafik till Blekingekusten.
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Infrastrukturens roll i det regionala utvecklingsarbetet
För att kunna bo, arbeta och studera i länet eller i angränsande län, och kunna leva ett gott liv är en
fungerande infrastruktur helt avgörande.
Infrastrukturarbetet i Regionförbundet är ett stödjande område, och har inget självändamål.
Infrastrukturen syftar till att understödja tillväxten och välfärden. Det är viktigt att slå fast detta, och
att det är av särskilt stor betydelse i en relativt liten region, med utpräglade inslag av glesbygd.
En arbetsmarknad som har stora inslag av tillverknings- och skogsindustri ställer särskilda krav på
infrastrukturen. I arbetet med LTP har infrastrukturberedningen en mycket viktig roll som beredande
organ för styrelsen.
Vår omvärld
Infrastrukturpropositionen styr arbetet inom området både 2008 och 2009. Den sätter ramarna för
de kommande 12 årens insatser och inriktning på infrastrukturområdet, när det gäller järnvägar,
vägar, hamnar o.s.v.
Under året har även klimatdebatten varit omfattande, vilket satt sin prägel på diskussionen om
framtida infrastruktursystem. Ett högt bensinpris har naturligtvis ökat intresset för det kollektiva
resandet, samtidigt som debatten också omfattar en generell inriktning mot större klimatneutralitet,
vilket även påverkar diskussionen om flygets framtid.
Det kommande året
Den 2 november 2009 ska det avslutade arbetet med den framtida infrastrukturplaneringen
presenteras för regeringen. Det innebär att mycket arbete under det kommande året kommer att
behöva inriktas på att hitta gemensamma uppfattningar för att stå samlade som region när
Regionförbundet möter regeringen.
På IT-området går Sydnet under året in på sitt sista projektår för att avslutas i mars 2010.
AV-Media

Uppdrag och mål
AV-Media ska
- vara en resurs för skolorna i länet avseende media och IT-utbildning.
- ansvara för och initiera regionala och nationella nätverk inom media och IT, samt
- koppla forskning och utveckling till skolans arbetsformer för att visa på praktisk användning av
media och IT.
AV-Media är en modern mediecentral med fokus på distribution av media samt samordning och
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utbildning inom området IT i skolan.
De viktigaste händelserna under året
En viktig del i AV-Medias arbete är att ta aktiv del i införandet av framtidens klassrum. Med hjälp av
ny teknik ges skolan möjlighet att använda digitala resurser och därigenom nå pedagogiska vinster.
Interaktiva skrivtavlor, och storbildsprojektorer kopplade via dator till Internet utgör basen för
framtidens klassrum. Här ligger framförallt Växjö kommun långt framme och AV-Medias
mediainformatörer och IT-pedagoger ger inspiration, handledning och utbildning i mediernas
användning.
Under 2008 har arbetet med Sydnet utvecklats och gett AV-Media möjlighet att distribuera utbudet av
strömmande media. Under de sista dagarna av 2008 gjordes tjänsten även tillgänglig över Internet
vilket innebär att samtliga pedagoger i länet nu kan se strömmande media såväl från skolan som
hemifrån. Majoriteten av AV-Medias lån är dock fortfarande knutna till dvd-skiva. Skolornas
utrustning styr valet av media vilket gör den fysiska distributionen betydelsefull ännu några år. Under
2008 förmedlade AV-Medias mediainformatörer drygt 50.000 fysiska lån och 23.800 visningar via
strömmande media. Detta är en ökning jämfört med 2007 då ca 60 000 lån av film och annan media
distribuerades till länets skolor.
Utvecklingen bekräftas av den undersökning som genomfördes av Kairos Future och Myndigheten för
Skolutveckling. Den sammanfattas med följande citat från undersökningen: ”Intressenterna är ense
om att det som framför allt kommer att forma skolan i framtiden är IT-utvecklingen och "Internet,
underhållningsindustrin och TV är morgondagens främsta förmedlare av kunskap.”
Den digitala satsningen sker inte bara på bredden utan gäller även möjligheten att ge elever med
särskilda behov en bättre skolvardag i och med projektet Kompensatoriska hjälpmedel som
finansieras av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Hittills har 170 specialpedagoger i länet fått
utbildning i användning av digitala hjälpmedel. Projektet beräknas att under 2009 övergå i AVMedias fasta utbud av tjänster.
Ytterligare ett projekt som drivs i AV-Medias regi är KLIMP-projektet PC-Konferenser som är inne på
sitt andra år och utbildningarna går enligt plan. Hittills har projektet resulterat i 208.310 sparade km
och 2.315 sparade restimmar vilket visar på vilka stora vinster som kan göras genom att använda
distanskommunikation istället för traditionella möten. Andra goda exempel är distansundervisning i
franska i Diöskolan samt språkutbyte mellan Teleborg centrum och skolor i Chile. Projektet pågår till
2011.
AV-Medias roll i det regionala utvecklingsarbetet
AV- Media arbetar med att utveckla och stärka länets skolor på olika sätt. Dels genom att erbjuda
utbildning i ny teknik och nya medier men också genom att verka för en sammanhållen IT-strategi
inom skolan. Här spelar ”Nätverket IT i skolan” en viktig roll. Minst en IT-samordnare från varje
kommun med inriktning mot skolan deltar. Genom detta samarbete har AV-Media kunnat genomföra
gemensamma satsningar på pedagogiska verktyg, programvaror och onlinesatsningar. En hög kvalitet
på länets skolor är en förutsättning för länets samlade utveckling.
Vår omvärld
Europeiska unionens beslut om att innefatta den digitala kompetensen bland EU-kommissionens åtta
nyckelkompetenser för ett livslångt lärande är mycket viktigt för AV-Media och kommer vara så under
lång tid. Den digitala kompetensen innefattar allt från att hantera en dator och programvaror till att
ha en kritisk och reflekterande attityd till IT. Parallellt med detta har beslut tagits om att digital
kompetens ska genomsyra lärarutbildningen. Den röda tråden mellan dessa ställningstaganden är
tydlig och ligger väl i linje med AV-Medias arbete.
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Om det kommande året
Information om och utbildning i hur och varför pedagogen ska använda nya medier i skolan kommer
att vara den bärande uppgiften för AV-Media under de närmaste åren. Samverkan med Växjö
universitet och lärarutbildningen ger AV-Media insikt och möjlighet att påverka framtidens
pedagogik. Här har även AV-Medias referensgrupp ”Nätverket för IT i skolan” en viktig roll i arbetet
med att sätta mål och öka möjligheterna till samverkan både inom och utom länets gränser.
Kurs och konferens

Uppdrag och mål
Kursverksamheten vid Regionförbundet södra Småland har som mål att erbjuda våra medlemmar
kurser och konferenser till bra priser och hög kvalitet. Även aktörer utanför vår region erbjuds våra
utbildningar.
De viktigaste händelserna under året
I oktober 2008 anordnades Mötesplats södra Småland för första gången. Resultatet var en vecka full
av möten, kompetensutveckling och nätverkande. Med ett nytt koncept och temat framtiden lockades
1268 personer att delta, 60% av deltagarna kom från länet och 40% från övriga landet. Mötesplats
södra Småland erbjöd kurser som stämde väl in på Regionförbundets mål om entreprenörskap,
hållbar utveckling och miljö. Enligt utvärderingen från veckan var deltagarna nöjda med
programinnehåll och föreläsare, men ekonomiskt gick det sämre med ett totalt underskottet på 330
000 kr.
Under övriga året genomfördes också ett stort antal konferenser varav de största rörde integration och
psykiatri. Dessutom anordnades på uppdrag ett antal studieresor till Turkiet, Syrien, Jordanien,
England och Danmark med tema migration och integration. Till Danmark anordnades även resor med
tema äldreomsorg.
Under 2008 genomfördes 138 kurser med 7.278 deltagare, varav 478 förtroendevalda.
Könsfördelningen är 2.437 män och 4.841 kvinnor. Regionförbundets medlemmar har bidragit med
2.335 deltagare.
Kurs och konferens roll i det regionala utvecklingsarbetet
Genom Kurs och konferens erbjuder Regionförbundet sina medlemmar, och andra, kurser och
konferenser i aktuella ämnen och av hög kvalité. Att ha tillgång till detta på nära håll är viktigt för det
regionala utvecklingsarbetet då det bidrar till kompetensutveckling för anställda inom framförallt
offentlig sektor. De kurser och konferenser som anordnas är också viktiga mötesplatser där anställda
och förtroendevalda i offentlig sektor kan träffas och diskutera aktuella frågor.
Vår omvärld
Kurs och konferens arbetar löpande med en omfattande omvärldsbevakning som leder till att många
utredningar presenteras i Växjö. Det betyder exempelvis att politiker och tjänstemän i regionen får
information om nya lagar på nära håll. Under 2008 har denna omvärldsbevakning dock försvårats
något då det inte funnits ett bra forum för kurskansliet och samordnarna inom regional utveckling att
träffas och diskutera kursidéer.
Även för Kurs och konferens kan lågkonjunkturen komma att få stora konsekvenser då kommuner och
landsting beräknas få allvarligt försämrad ekonomi. Det kan i sin tur leda till att de inte anser sig ha
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råd med att skicka sin personal på kurser och konferenser i lika stor utsträckning som tidigare.
Året som kommer
Under hösten beslutade Regionförbundets AU att genomföra en ny Mötesplats södra Småland vilket
kommer ske 1-5 juni 2009. Konceptet är att förse deltagarna med en god balans av
kompetensutveckling i linje med Regionförbundets mål samt ett mer kommersiellt gångbart utbud för
de stora målgrupperna. Särskild vikt läggs på migrationskonferenserna och det kommunekonomiska
forum som kommer inleda Mötesplats södra Småland 2009.
Europa Direkt

Uppdrag och mål
Europa Direkts verksamhet fastställs i ett arbetsprogram som godkänns av Europeiska kommissionen.
I programmet anger kontoret som sitt uppdrag att verka för informationsspridning kring olika EUrelaterade teman i länet. Europa Direkt har under 2008 varit finansierat av Regionförbundet, EUkommissionen, Länsstyrelsen och Växjö Universitet.
De viktigaste händelserna under året
Under 2008 har ett nytt avtal skrivits mellan EU-kommissionen och Regionförbundet gällande
Europa Direkt-kontoret vilket innebär att dess verksamhet lever vidare. Projektet ”Mitt Europa” har
även fullföljts under året och fungerat bra. Projektet har drivits i samarbete med Europa Direkt i
Skåne, Halland, Blekinge och Kalmar, i syfte att uppmärksamma EU:s 50-årsjubileum.
Under våren genomfördes projektmakeri för skolorna samt Språkveckan med 105 deltagare. Mycket
aktuell information förs också ut via Europa Direkts hemsida och nyhetsbrev, som idag har över 1.000
mottagare. Hemsidan besöktes under 2008 av ca 700 personer per månad. Största händelsen under
hösten var när EU-minister Cecilia Malmström besökte Europa Direkt och Regionförbundet för att
föra en dialog om EU med regionens politiker.
Under 2008 hade Europa Direkt personlig kontakt med ca 2.500 personer, vilket är en ökning med
800 personer sedan 2007, och mottog ca 300 förfrågningar om EU via e-post och telefon. Det största
evenemanget under året var Europadagen med 574 besökare. De tre vanligaste frågorna som kommer
till kontoret gäller EU-finansiering av projekt, regionalpolitik och generella EU-frågor.
Europa Direkts roll i det regionala utvecklingsarbetet
Regionförbundet har en tydlig inriktning på att den regionala utvecklingen ska ske i samklang med
och ta hänsyn till internationella förhållanden. Mot den bakgrunden blir Europa Direkts roll utifrån
ett regional perspektiv mycket tydlig. Kontoret kan genom sin kunskap informera och stödja när det
gäller ansökningar om medel för projekt från Europa. Projekt som i sin tur stärker regionen och dess
konkurrenskraft.
Genom projekt riktade mot skolorna kan Europa Direkt både öka kunskapen om EU och förståelsen
för EU och dess medlemsländer. Gentemot Regionförbundets medlemmar arbetar Europa Direkt i
hög utsträckning direkt mot verksamheter som är intresserade av kontorets kunskaper. Det handlar
t.ex. om bibliotek, skolor och miljökontor.
Vår omvärld
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Ett flertal omständigheter kommer att prägla Europa Direkts verksamhet under det kommande året.
Förra årets regeringsbeslut att göra EU-kunskap obligatoriskt på landets gymnasieskolor var viktigt
och kommer att ha inverkan på Europa Direkts skol- och ungdomsverksamhet framöver. Sedan
tidigare har just dessa grupper varit viktiga att nå för Europa Direkt och regeringens beslut har
bekräftat detta.
Året som kommer
2009 är ett mycket händelserikt år ur EU-perspektiv. Under 2009 ska alla unionens medlemmar rösta
fram ett nytt Europaparlament. Under 2009 övertar också Sverige ordförandeskapet i unionen. För
Europa Direkts del innebär valet att kontoret kommer ha ett stort fokus på skolor för att informera, i
första hand på gymnasieskolorna, om EU och om valet. Detta för att stimulera intresse och nyfikenhet
bland förstagångsväljarna. Det är en viktig fråga ur både europeiskt och demokratiskt perspektiv att
försöka höja det mycket låga valdeltagandet som vid förra EU-valet var på 34%.
När det gäller ordförandeskapet har Europa Direkt etablerat kontakt med regeringskansliets
sekretariat. Ordförandeskapet kommer att innebära ett väsentligt höjt intresse för information och
föreläsningar runtom i länet. Detta har redan visat sig i form av ett kraftigt ökat intresse för Europa
Direkts verksamhet och ett flertal samarbeten både med organisationer och med media har etablerats.
Regeringens beslut att förlägga jordbruksministrarnas möte i Växjö kommer också att märkas på
många olika sätt. Bland annat kommer Europa Direkt att arrangera och delta i ett stort antal
evenemang som ger länets medborgare chans att lära sig mer om och tycka till om EU.
Internationella frågor
De viktigaste händelserna under året
Under 2008 firade Euroregion Baltic 10-års jubileum som politiskt samarbetsorgan för åtta regioner
runt södra Östersjön. Kronobergs län har varit medlem sedan starten 1998. Under året har också nya
stadgar för organisationen antagits, vilket innebär att södra Småland nu, precis som övriga sju
regioner, har en permanent styrelseplats genom vår ordförande Marie-Louise Hilmersson. I
Euroregion Baltics (ERB) högsta beslutande organ Council (Rådet) kompletteras hon av Monika
Haider, med Bo Frank som förste ersättare.
Den satsning på en Ungdomsstyrelse, som beslutades 2007, har under 2008 funnit sina former.
Regionförbundet har utsett två ungdomar att ingå i detta parallella ungdomsarbete inom ERB. Under
året har också en ansökan för EU-bidrag inlämnats till det nya EU-programmet South Baltic
Programme. Mycket av arbetet inom ERB har annars bedrivits i de arbetsgrupper som tillsatts för att
förverkliga intentionerna i ERB-regionernas gemensamma Utvecklingsprogram. Regionförbundet har
valt att prioritera arbetet i grupperna: Turism, Landsbygdsutveckling, Vattenforum, Transport och
Energi. Arbetsgruppernas uppgift är att ta fram projektidéer i linje med ERB:s Utvecklingsprogram.
Det alkoholpreventiva projekt som södra Småland under flera år framgångsrikt bedrivit i Kaliningrad
Oblast har avslutats under 2008. Projektet har finansierats av medel från Hälso- och sjukvårdens
Östeuropakommittè. Syftet med projektet har varit att skapa nätverk på lokal nivå för
alkoholpreventivt arbete mellan skola, sjukvård och socialvård, men även lokala politiker och
föreningar har engagerats. Ett annat projekt som bedrivits i samma område under 2008 är
Encouragement as a part of political activity. Samarbetspartner har varit Kommunförbundet AMOKO.
Även detta projekt är nu avslutat och syftade till att hitta metoder för att skapa en större demokratisk
legitimitet för den regionala utvecklingsprocessen.
Utöver södra Östersjöregionen samarbetar Regionförbundet även med North West Province och
Tlokwe City Council i Sydafrika. Ett samarbete som pågått sedan 2004 med flera inbladade parter i
länet. Under 2008 har Regionförbundet varit ansvariga för projekten Ledning och samordning,
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Promotion of Entrepreneurship and Business Development from a public perspective, A Life-time of
Learning och Living History 2. Projekten behandlar ämnena entreprenörskap, nyföretagande,
vuxenutbildning, studievägledning, den historiepedagogiska metoden tidsresor samt kulturarv.
De internationella frågornas roll i det regionala utvecklingsarbetet
De internationella frågorna är viktiga i det regionala utvecklingsarbetet p.g.a. ett flertal olika faktorer.
I ERB ger det t.ex. länet en gemensam röst i Europa vilket ökar chansen att bli hörd och påverka.
Samarbetet med våra grannländer i Östersjön är också mycket strategiskt viktigt. Regionförbundets
arbete med internationella frågor ger även de medlemmar som inte själva har resurser för
internationellt arbete en möjlighet att delta i projekt där projektledningen finns på Regionförbundet.
Internationellt arbete ger även ny kunskap, nya insikter och nya perspektiv vilket är utvecklande för
Regionförbundet som organisation.
Vår omvärld
EU:s Östersjöstrategi ska beslutas under det svenska EU-ordförandeskapet hösten 2009 och arbetet
bevakas av ERB. ERB har lobbat intensivt för sina ståndpunkter och bland annat betonat den lokala
och regionala nivåns betydelse för ett framgångsrikt genomförande av Östersjöstrategin.
Året som kommer
Under 2009 kommer arbetet i arbetsgrupperna att vara fortsatt viktigt. Nya arbetsgrupper kommer
att startas. Dessutom kommer bevakning av EU:s Östersjöstrategi att fortsätta.
De Sydafrika projekt som är igång just nu löper under första halvan av 2009 och därefter är det
aktuellt med nya ansökningar.

Miljöfrågor
De viktigaste händelserna under året
Den viktigaste frågan under 2008 var att Regionstyrelsen 2008-04-02 beslutade att avsluta projektet
Miljösamverkan Kronoberg. Detta mot bakgrund av de nyligen antagna styrdokumenten,
regionförbundets ekonomiska situation samt att ansvaret för tillsynsvägledning formellt finns hos
Länsstyrelsen. Arbetet kommer dock komma igång igen under 2009 då länets kommuner samt
Länsstyrelsen bestämt sig för att gå samman och finansiera en fortsättning.
I början av 2008 genomförde Miljösamverkan Kronoberg en andra utbildningsomgång för
gräventreprenörer i samarbete med branschorganisationen och länets miljökontor. Cirka 150
gräventreprenörer i länet har gått utbildningen. Syftet med projektet är att få en samsyn kring
anläggning och utförande av enskilda avlopp.
Miljösamverkan fick under året även projektmedel från Energimyndigheten för att genomföra
”Informationsmöten om effektiv energianvändning för mindre företag i Kronobergs och Blekinge län”.
Projektet syftar till att genom information öka kunskapen om effektiv energianvändning hos mindre
företag och andra mindre verksamheter. Trots höga energipriser och massmedias uppmärksamhet på
klimatförändringarna finns det ganska stor potential att med rätt kunskap och utan dyra investeringar
göra energibesparingar. Lokala informationstillfällen har hållits i varje kommun i båda länen.
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Miljöfrågornas roll i det regionala utvecklingsarbetet
Miljöfrågorna är en mycket viktig del i det regionala utvecklingsarbetet då Regionförbundet inte
enbart strävar efter tillväxt utan en hållbar tillväxt. Kunskap om effektiv energianvändning m.m. är
även viktigt för länets näringsliv då det både är en konkurrensfördel samt ger möjlighet till att spara
pengar.
Vår omvärld
Under året har allmänhetens intresse för miljöfrågor ökat p.g.a. bland annat en livaktig debatt om
klimathotet samt höjda el- och bensinpriser. Detta har gett resultat i ett flertal politiska beslut inom
Regionförbundet som t.ex. rör bränsle för kollektivtrafiken, utökad tågtrafik samt tillsättandet av en
klimatkommission.
Året som kommer
Miljösamverkan kommer att återinrättas under 2009 och den samverkan som bedrivits i Kronobergs
län har också bedömts som så framgångsrik att kommunerna och länsstyrelsen i Blekinge län nu också
vill medverka i Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge. Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge kommer
ha till uppgift att medverka till en hållbar utveckling i de båda regionerna, effektivisera miljö- och
hälsoskyddsarbetet samt ge stöd både till myndighetsutövning och till mer informativa förebyggande
insatser. Miljösamverkan ska medföra bättre resursutnyttjande och ge möjlighet till en mera likartad
tillsyn samt bidra till att skapa nätverk för fördjupat samarbete mellan myndigheter och företag.
Under 2009 ska Regionförbundet efter beslut i förbundsfullmäktige starta en klimatkommission.
Syftet med klimatkommissionen är att ta fram förslag till åtgärder för att nå målet om en
fossilbränslefri region samt förslag till förändringar i strategi och mål för att nå en miljömässig och
hållbar tillväxt. Varje kommun föreslås få profilera sina speciella satsningar enligt varje kommuns
förutsättningar.
Årets resultat för Regionförbundets kansli uppgick till + 95 tkr jämfört med budgeterat nollresultat. Se
detaljerad budgetavräkning not 18.
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Verksamhetsberättelse Länstrafiken Kronoberg
Uppdrag och mål
Regionförbundet är trafikhuvudman i länet och har ansvar för den lokala och regionala
kollektivtrafiken, samt ansvarar för samordning av andra trafikuppdrag efter särskild
överenskommelse med respektive medlem.
Länstrafiken utför dessa uppdrag och har till uppgift att upphandla, samordna, planera, utveckla och
marknadsföra kollektivtrafik och anropsstyrd trafik i länet.
Vision
Alla som avser att göra en resa ska se kollektivtrafiken som ett tänkbart alternativ till bilen.
De viktigaste händelserna under året
Regionförbundet är trafikhuvudman i vårt län och inom Regionförbundet ansvarar Länstrafiken för
genomförandet av uppdraget. Det gångna året har varit ett mycket intensivt år när det gäller
kollektivtrafikfrågor. En stor del av detta beror på den nya Öresundstågstrafiken, där Länstrafiken i
december 2007 tilldelades trafikeringsrätten tillsammans med övriga berörda trafikhuvudmän.
Trafiken inom Skåne var sedan tidigare upphandlad av Skånetrafiken med möjlighet till option för
tillkommande trafik om trafikeringsrätten beviljades. Under 2008 utlöste Länstrafiken sin option
gentemot tågoperatören DSBFirst AB och hela 2008 har varit inriktat på trafikeringsstarten den 11
januari 2009. Tillsammans med övriga berörda trafikhuvudmän kommer Länstrafiken att bilda ett
gemensamt bolag som svarar inom ramen för uppdraget för Öresundstågstrafiken bland annat från
länsgränsen mot Skåne upp till Alvesta.
Ett annat viktigt arbete som påbörjats är det för minskad kontanthantering. Den handlingsplan som
antagits av Regionförbundet innebär en rad åtgärder, både på lång och kort sikt. Målet för
Länstrafikens arbete är en tryggare och säkrare miljö för både personal och resenärer. Detta innebär
ett helt nytt betalsystem som innebär möjligheter att köpa, ladda och spärra färdbevis via Internet.
Dessutom ska resenärerna kunna köpa biljetter i automater som placeras ut på strategiska platser.
Avtal kommer att tecknas med ytterligare externa försäljningsombud, fordonen kommer successivt att
utrustas med kameraövervakning och möjlighet att betala med betalkort kommer att införas ombord.
Länstrafikens arbete med försäljning kommer därför att förändras i grunden.
Under året har Regionförbundet undertecknat Svensk Kollektivtrafiks avsiktsförklaring för en hållbar
kollektivtrafik. Det innebär bl.a. att Länstrafiken ska verka för en omfattande urfasning av fossila
bränslen. Alla fossila bränslen ska vara avvecklade från kollektivtrafiken senast år 2020. Detta är en
viktig del i klimatomställningen och länets trovärdighet på området.
Under 2007 beslutade regionstyrelsen att uppdra åt en oberoende konsult att utreda serviceresors
verksamhet. I början av 2008 redovisade konsulten sitt arbete där serviceresors verksamhet
jämfördes med grannlänen. I slutrapporten angav konsulten att genomgången av de ekonomiska och
statistiska uppgifterna för Serviceresor tyder på att verksamheten drivs på ett rimligt effektivt sätt.
Kostnaderna för beställningscentralen är stabila och kostnaderna för de upphandlade
transporttjänsterna är konkurrenskraftiga medan administrationskostnaderna per resa har starkt
samband med volymerna för de granskade beställningscentralerna. Ett fortsatt utbyte av statistik
kommer att ske med grannlänen för att följa upp verksamheten även i fortsättningen.
Resandet i linjetrafiken har fortsatt att öka. Växjö lokaltrafik ökade med 2,9 % och landsbygdstrafiken
ökade med 1,4 %.
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Från och med den 1 januari 2008 tog Länstrafiken över ansvaret för flygbusstrafiken till Smaland
Airport. Tyvärr har inte resandet i flygbusstrafiken kunnat ökas i nämnvärd omfattning.
Regionstyrelsen beslutade under året att anta branschföreningen Svensk Kollektivtrafiks målsättning
om att öka resandet med 50 % till 2020. Diskussioner med medlemmarna om en ökad satsning på
kollektivtrafiken under de närmaste åren påbörjades under 2008 och kommer att fortsätta i samband
med kommande budgetprocesser.
Årets resultat för Länstrafiken uppgick till - 5.617 tkr vilket var 183 tkr bättre än budget. Se detaljerad
budgetavräkning not 18.
Länstrafikens roll i den regionala utvecklingen
Länstrafikens roll i den regionala utvecklingen är naturlig. För att understödja tillväxten i regionen
och se till att människor kan leva och verka, arbeta och studera i vår region samt även möjliggöra
pendling till arbete utanför regionen är kollektivtrafiken en av de avgörande förutsättningarna. Därför
är också Länstrafikens arbete naturligt kopplat till Regionförbundets arbete med den långsiktiga
infrastrukturplaneringen.
Omvärlden
Beslut i omvärlden som påverkat Länstrafikens verksamhet under året är framförallt de diskussioner
som varit kring Öresundstågtrafiken.
I samband med att regeringen presenterade sin infrastrukturproposition pekades en upprustning av
Karlskrona/Emmaboda-banan ut som ett konkret objekt. Detta är viktigt för vår region och kommer
att, under förutsättning att det genomförs, kraftigt förbättra de sydostgående kommunikationerna, för
i första hand persontrafik.
Året som kommer
Under 2009 kommer Länstrafiken fokusera på att fullfölja de stora uppgifter som påbörjats under
2008. Länstrafiken kommer att följa hanteringen och genomförandet av den minskade
kontanthanteringen, med biljettautomater och internetförsäljning samt införande av ett nytt
biljettsystem. Likaså kommer de faktiska ekonomiska effekterna av Öresundstågstrafiken att visa sig.
Därefter finns det möjlighet att också kunna bedöma behovet av ändringar i trafikvolymer,
marknadsföringsinsatser m.m.
För framtiden kommer Länstrafiken under första halvåret av 2009 att intensifiera dialogen med
medlemmarna kring möjligheten att utveckla ett regionalt tågsystem, Tanken är att knyta ihop
Markaryd i söder och Lammhult i norr, med befintliga system i Skåne och Jönköpings län. Trafiken är
sen tänkt att mötas i Alvesta för att där kopplas ihop och köra vidare till Växjö.
De under 2008 antagna avsiktsförklaringarna om införande av förnyelsebara bränslen samt en
resandeökning till 2020 kommer att påverka de närmaste årens planerings- och budgetarbete.
På längre sikt
Länstrafiken ser en fortsatt utveckling av kollektivtrafiken. Behoven av miljövänliga och
kostnadseffektiva kommunikationer kommer inte att minska under de kommande åren. Därför är det
viktigt att arbetet för en effektiv, bekväm och snabb kommunikation i länet fortsätter. I detta
perspektiv är det också viktigt att lyfta diskussionen om regionala tågsystem. Om regionen enas om att
genomföra dessa kan en kraftig förbättring av nuvarande struktur åstadkommas genom bl.a. fler
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tågstopp på flera mindre stationer. Ägarna har en direkt avgörande betydelse för hur utvecklingen av
Länstrafikens verksamhet kommer att fortskrida. Länstrafiken har därför tagit fram en prognos som
sträcker sig till och med 2020, för att på så sätt beskriva konsekvenserna av befintlig verksamhet samt
tillskott av nya delar i ekonomiska termer.
Miljön står i fokus i samhällsdebatten och är en viktig faktor i människors liv. Vad ska hända i
framtiden? Där har vi en stor uppgift i att fortsätta förmedla budskapet om att välja kollektivt resande för att värna miljön. Samtidigt måste vi även utveckla detta resande, och i allt högre utsträckning övergå
till förnyelsebara drivmedel.
Kollektivtrafikbarometern - Vad tycker resenärerna?
Sedan ett antal år tillbaka är Länstrafiken med i Kollektivtrafikbarometern, som är en landsomfattande
kvalitets- och attitydundersökning och som genomförs av landets trafikhuvudmän genom
branschföreningen Svensk Kollektivtrafik.
Tio gånger varje år ställs en mängd frågor till slumpmässigt utvalda kronobergare. Resultatet från frågor
som berör bolagets trafikutbud, prissättning, service och information presenteras i
Kollektivtrafikbarometern. Under 2008 är resenärerna i Kronoberg (de som reser minst en gång i
månaden) något mer nöjda med kollektivtrafiken, jämfört med 2007, eftersom NKI (Nöjd Kund Index)
ökade från 72 % 2007 till 73 % 2008. Motsvarande riksgenomsnitt var 66 %.
Den upplevda prisvärdheten i Kronobergs län ökade från 56 % 2007 till 60 % 2008.
Länstrafikens marknadsandel ökade från 8 % 2007 till 9 % 2008 - detta är dock fortfarande långt under
kollektivtrafikens genomsnittliga marknadsandel som i hela landet låg på 18 % 2008.
Ett ofta använt mått på en kunds lojalitet är huruvida man kan tänka sig att rekommendera varumärket
till andra. I barometern ser vi att 78 % av resenärerna i Kronoberg kan tänka sig att rekommendera sina
vänner och bekanta att resa med Länstrafiken.
Total vagnkilometerproduktion
Den totala trafikproduktionen uppgick 2008 till 15 415 000 vagnkilometer, vilket är en ökning med 285
000 vagnkilometer jämfört med 2007. Av den totala produktionen avsåg 9 977 000 vagnkilometer
linjetrafik. Produktionen ökade både i landsbygdstrafiken och i Växjö lokaltrafik. I produktionen enligt
ovan ingår inte utförda sjukresor och färdtjänstresor.
Täckningsgrad
Täckningsgraden anges som trafikintäkternas andel av trafikkostnaderna för respektive trafikslag.
Täckningsgraden för landsbygdstrafiken minskade från 52 % 2007 till 50 % 2008 .
Täckningsgraden för Växjö lokaltrafik minskade från 64 % 2007 till 54 % 2008, delvis beroende på att
flygbusstrafiken tillkom.

Fler nyckeltal för Länstrafikens verksamhet återfinns i not 19.
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Verksamhetsberättelse FoU Välfärd
Uppdrag och Mål
FoU Välfärds uppdrag är att vara länets gemensamma FoU-arena för välfärdsfrågor som stärker
dialog och samspel mellan praktik och forskning. Syftet är att på vetenskaplig grund och med
medborgarnas behov och upplevelser i centrum förbättra länets välfärdstjänster och att samhällets
resurser nyttjas på bästa sätt.
FoU Välfärd ska:
Vara en lärande och kreativ organisation, där kunskap och metoder stödjer intressenternas
verksamhetsutveckling,
Bidra till möten och dialoger mellan; teori och praktik; forskare och praktiker; praktiker från olika
verksamhetsområden; forskare inom olika forsknings-/kunskapsområden,
Öka regionens attraktionskraft, tillväxt och jämställdhet.
De viktigaste händelserna under året
Under 2008 har FoU Välfärd fortsatt sitt arbete inom de fyra prioriterade områdena
arbete/försörjning, folkhälsa, socialt arbete/Sociorama och äldre. Inom arbete/försörjning har mycket
fokus, enligt beslut i verksamhetsrådet, lagts på ”Inkludering i arbetslivet” och då med särskild
inriktning på unga. Arbetet inom detta område har också inkluderats i Framtid Kronoberg. Inom
området folkhälsa har en gemensam målbeskrivning för FoU Välfärds och Landstingets FoU
verksamhet på folkhälsoområdet utarbetats. Socialt arbete/Socioramas koncept med
kombinationstjänster är kreativt i de kunskapsprocesser där socialt arbete verkar.
Kombinationstjänster innebär att man inom ramen för sin ordinarie tjänst också finns på universitetet
. På så sätt blir det ett naturligt utbyte mellan verksamhet och forskning. En fokusering på äldres
behov har också skett och då med särskild inriktning mot medbestämmande och trygghet respektive
rehabiliteringsinsatser för äldre.
Utöver FoU Välfärds sedan tidigare fyra prioriterade områden har efterfrågan på stöd till området
psyksiska funktionshinder/psykiatri ökat och FoU Välfärd har arbetat med fyra uppdrag inom
området.
Årets resultat för FoU Välfärd uppgick till + 85 tkr jämfört med budgeterat nollresultat. Se detaljerad
budgetavräkning not 18.
FoU Välfärds roll i den regionala utvecklingen
FoU Välfärd har en viktig roll i arbetet med den regionala utvecklingen då ekonomiskt tillväxt blir
hållbar först när den sker tillsammans med utvecklingen som främjar en helhetssyn på människors
behov, stärker deras hälsa och minskar socialt utanförskap. FoU Välfärds arbete med samverkan över
gränser i regionen och med omgivande aktörer är också viktigt för att skapa mervärde i regionen. FoU
Välfärd arbetar därför med att stödja utvecklingsarbete i gränssnittet mellan sina intressenter. Under
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året har 32 FoU-satsningar pågått och 21 regionala FoU-konferenser/seminarier/mötesplatser
anordnats. Vidare har FoU Välfärds forskare medverkat som inbjudna föreläsare nationellt vid fem
tillfällen och internationellt vid fyra tillfällen.
Vår omvärld
Även för FoU Välfärd har de stora varsel och kraftigt ökad arbetslöshet som drabbat länet haft stor
påverkan på verksamheten. Det syns bl.a. på den extra satsning som nu görs på området ”Inkludering
i arbetslivet”.
Den demografiska utmaning samhället står inför med en allt högre andel äldre är även det något med
stor påverkan på FoU Välfärds verksamhet och det finns ett stort tryck på att få fram mer kunskap om
äldres behov. Äldreområdet har i konkurrens erhållit stimulansmedel från Socialstyrelsen sedan 1999
för att ytterligare stärka vårt regionala FoU inom området.
Många källor pekar på att gapet mellan befintlig kunskap och den praktik som tillämpas växer inom
såväl hälso- och sjukvård som social omsorg. Här har FoU Välfärd en mycket viktig uppgift och det
finns ett stort behov av att utveckla framgångsrika arbetsmetoder som främjar förmågan att omsätta
teoretisk kunskap i praktik.
Året som kommer
Efterfrågan på FoU Välfärds insatser förväntas vara fortsatt stark under 2009. Under 2009 har
följande inriktningar beslutats av FoU Välfärds styrelse;
·
Arbete/försörjning - Inkludering i arbetslivet med fokus på unga
·
Folkhälsa - Regionens folkhälsoprofil, utveckling av modell för folkhälsoarbete i mindre
kommuner
·
Socialt arbete/Sociorama - Kunskapsutveckling inom socialtjänsten
·
Äldreområdet - Ledarskap för självbestämmande och trygghet, stimulera till en
hälsobevarande livsstil, äldrerehabilitering och Linnéaprojektet. Linnéaprojektets syfte är att
skapa ett bättre omhändertagande för äldre multisjuka och kroniskt sjuka yngre i vårdkedjan
och att förbättra kontaktnätet mellan samtliga aktörer i vårdkedjan.
En kartläggning av FoU Välfärd och Landstingets FoU-centrum har genomförts under 2008 och
frågan kommer att utredas vidare under 2009. Syftet är att hitta synergieffekter i verksamheterna och
i möjligaste mån undvika dubbelarbete. FoU:s styrning inklusive verksamhet och finansiering ska
belysas. Utredningen ska vara klar så att möjliga förslag kan implementeras med start år 2010.
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Verksamhetsberättelse Reaktor Sydost
Uppdrag och mål
Reaktor Sydost ska:
vara ett regionalt resurscentrum för film och ung kommunikation med fokus på barn och ungdomar,
ge barn, ungdomar och unga vuxna verktyg att delta i samhällsutvecklingen.
bidra till regional utveckling i sydost genom att arbeta med företagsutveckling i kreativa branscher.
Reaktor Sydost ägs och styrs av Regionförbundet södra Småland samt regionförbunden i Kalmar och
Blekinge län. Svenska Filminstitutet medverkar som statlig aktör. För samtliga parter på regional nivå
är kärnverksamheten idag regional utveckling - vilket stämmer väl överens med Reaktor Sydosts
kärnverksamhet: ”Regional utveckling - med filmen och den unga kommunikationen som
utgångspunkt”.
De viktigaste händelserna under året
Reaktor har under 2008 lagt mycket kraft på den organisationsförändring som innebär att Reaktor
från och med 2009 är en egen ideell förening och inte längre en del av Regionförbundet södra
Småland. En tydlig koppling finns dock kvar genom styrelsen vars majoritet består av representanter
från de tre regionförbunden i södra Småland, Kalmar och Blekinge län.
Parallellt med denna process har den reguljära verksamheten bedrivits. Reaktor har bl.a. stöttat 84
filmer, mött 1.000 högstadieelever genom filmworkshops, visat regionalfilm för 2.491 människor och
arrangerat konferensen Film, lärande och ungas skapande tillsammans med högskola, universitet och
Filminstitutet.
Årets resultat för Reaktor Sydost var ett nollresultat i likhet med budgeten för 2008. I bokslutet har en
fordran på den nya föreningen tagits upp med 98 tkr. Se detaljerad budgetavräkning not 18.
Reaktors roll i den regionala utvecklingen
Reaktor har ett regionalt utvecklingsuppdrag och utgångspunkten är berättandet i rörliga medier.
Arbetet sker ofta på ett strategiskt plan, men med en fast förankring i barn och ungdomars verklighet.
Genom samverkan med andra vuxna förändrar Reaktor villkoren till det bättre för våra unga
samhällsinvånare. Ett exempel är möjligheten att uttrycka sig som elev i andra texter än den skrivna.
Genom att Reaktor bidrar till forskningen om hur en sådan text ska bedömas leder det till både
tryggare lärare och framtidsförberedda elever vilket är viktigt för vår regionala utveckling.
Vår omvärld
Den rörliga bilden tar större och större plats i samhället. Sveriges Radio funderar t.ex. på om de inte
borde ha rörlig bild på sin hemsida, men vad är då skillnaden mellan dem och SVT? Internet är den
självklara distributören för allt ifrån filmade världshändelser till Theresia 17-års animerade film.
Dessutom konkurrerar de ofta på likartade villkor om publiken.
I vår närmiljö bildas Moving Media Southern Sweden (MMSS) för att stärka näringslivet och
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positionera sig internationellt. Blekinge och Skåne investerar stora pengar i dessa satsningar och
Reaktor Sydost har självklart en aktiv roll.
Om det kommande året
Ekonomiskt blir 2009 ett svårt år då Reaktor går in i en ny organisationsform med en skuld till
Regionförbundetoch saknar buffert. Det gör att ambitionerna inom basverksamheten får dras ner när
det gäller t.ex. antal stöttade kort- och dokumentärfilmer.
Reaktor driver under 2009 och tre år framöver två stora EU-projekt. Det förstnämnda är på 13 MKR
som ska användas för att stötta unga som vill jobba inom de kreativa näringarna. Det andra projektet
är på 1,2 MKR som ska användas för att stimulerar nya affärsmodeller i mötet mellan manus för film
och datorspel.
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Regionförbundet och bolag
Regionförbundet äger sedan 2008 12 01 samtliga aktier i Sideum Innovation AB,
organisationsnummer 556677-0300. I bolagsordningen för Sideum Innovation AB anges att bolaget
skall bedriva stödjande och utvecklande verksamhet med anknytning till forskning och utveckling i
samarbete med näringsliv, universitet och offentlig sektor samt bedriva därmed förenlig verksamhet i
regionen. Aktierna överläts till Regionförbundet utan ersättning, i balansräkningen har därför värdet
endast upptagits till 1 krona.
Sedan 2007 01 01 äger Regionförbundet 49 % av aktiekapitalet i ALMI Företagspartner Kronoberg
AB, organisationsnummer 556488-1265.Resterande 51 % ägs av moderbolaget ALMI Företagspartner
AB, organisationsnummer 556481-6204. ALMI Företagspartner Kronoberg AB är ett regionalt
utvecklingsbolag som är inriktat på företagsutveckling genom finansiering och affärsutveckling.
Aktierna överläts till Regionförbundet utan ersättning, i balansräkningen har därför värdet endast
upptagits till 1 krona.
Regionförbundet har dessutom mindre andelar i följande föreningar/bolag:
Bussgods Sverige ekonomisk förening
Bussgods Syd ekonomisk förening
AScan ekonomisk förening
AB Transitio
Samtrafiken i Sverige AB
Kust till Kust AB
ALMI
De viktigaste händelserna under året
ALMI Företagspartner Kronoberg AB ägs till 49% av Regionförbundet medan staten är
majoritetsägare.
Under 2008 har riskkapitalbolaget ALMI Regioninvest Småland och öarna med ett kapital på drygt
100 miljoner bildats. Syftet är att åtgärda den brist på riskkapital som sedan länge är utpekat som att
stort problem av länets näringsliv och regionföreträdare. Bolaget är gemensamt med Gotlands,
Kalmar och Jönköpings län.
ALMI är också en aktör i projektet ”Våga Växa Vinna”, tillsammans med Jönköping och Gotland.
Projektet finansieras av EU:s regionalfond samt regionförbunden i respektive län. Projektet syftar till
att utveckla företagare och skapa lönsammare företag.
Under året har även ett nytt ägardirektiv beslutats och överlämnats. Regionförbundets ägardirektiv
innebär en tydligare styrning och fokus ligger på att rikta insatser mot tjänstesektor, turism och den
kreativa sektorn. Regionförbundet sätter därmed mer prägel på inriktningen som följer upp
regionförbundets kulturstrategi och regionala utvecklingsprogram och ALMI är ett verktyg för
genomförande av dessa två dokument.
Regionförbundet går idag in med ekonomiska resurser på 5,9 MKR per år, dessa består av basanslag,
särskilda satsningar och en vinstdelningspott. De särskilda satsningarna innebär att regionförbundet
har en större möjlighet att styra vilken typ av företag ALMI ska prioritera.
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Tabell: Nyckeltal ALMI
Nyutlåning
Antal nya lån
Antal nystartade företag som ALMI arbetat med
Antal kommersialiserade innovationer
Antal företag där ALMI gjort fördjupade insatser

35 Mkr
100 st
100 st
7 st
350 st

ALMI s roll i det regionala utvecklingsarbetet
Utifrån det regionala utvecklingsprogrammet och regionförbundets styrdokument är målet om
entreprenörskapet mycket tydligt. Nyföretagandet är en självklar och central del i regionens
tillväxtarbete. Almi har ett mycket tydligt uppdrag på dessa områden och det syns inte minst på att 95
% av ALMIs lån går till företag med under 10 anställda. Medellånet 2008 låg på 345 000 kr.
Vår omvärld
Regeringen har mot bakgrund av det kritiska konjunkturläget beslutat om en förstärkning på 2
miljarder till ALMI-koncernen. Det innebär en nödvändig förstärkning när det gäller tillgången till
risk- och utvecklingskapital. Låneverksamheten kan därmed förstärkas, och enligt nya direktiv kan
man bevilja en större andel av ett företags lånebehov. En upplåningsgrad på 80 % är nu möjlig och i
vissa fall ända upp till 100 %. En ny målgrupp för ALMI s verksamhet är nu också medelstora företag
med 50-249 anställda.
Tillgången till riskvilligt kapital är i finanskrisens spår betydligt mindre än tidigare och ALMI har här
en avgörande roll att spela som en marknadskompletterande aktör.
Året som kommer
2009 kommer att innebära stora utmaningar för ALMI. Konjunkturläget innebär att man kommer att
arbeta både nära och mycket intensivt med företagen. I finansieringsdiskussionerna är samarbetet
med bankerna mycket viktigt. En viktig uppgift är också att arbeta för att underlätta
generationsskiften i företag, samt att finnas med i arbetet med turismsatsningen. En stor händelse är
även när ALMI Regioninvest startar sin verksamhet i mars 2009.
Två utredningar med stor påverkan för ALMI:s verksamhet som kommer att presenteras under året är
finansieringsutredningen och rådgivningsutredningen. Syftet med utredningarna är att se över statens
verktyg för företagsutveckling. Båda kan innebära att ALMI:s roll stärks och uppdraget vidgas.
Sideum
De viktigaste händelserna under året
Sideum Innovation arbetar med att stärka befintliga och utveckla nya band mellan näringsliv,
offentligt verksamhet och universitet/forskning. Från den 1 december 2008 ägs Sideum av
Regionförbundet södra Småland.
Det gångna verksamhetsåret har för Sideum inneburit att projektet Dynamik i Småländska Kluster
(DISK) har kunnat starta, med en aktivitetsbudget på 29,3 MKR. Regionförbundet finansierar
projektet tillsammans med Växjö universitet och det regionala näringslivet. Medfinansiering sker även
via EU:s strukturfonder. DISK-projektet syftar till att utveckla ny gemensam kunskap och att de olika
ingående parterna ska få nya lärdomar genom att samverka. Fokus för projektet är utveckling och
förnyelse.
Delta Garden är ett projekt under Sideum och har under året beviljats medel från EU:s strukturfonder
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- med bl.a. Regionförbundet som medfinansiär. Delta Gardens arbete är inriktat på att skapa
innovativa arbetsmodeller inom området ny teknik och deltagande och genom detta stärka regionens
möjlighet att vara i framkant. Arbetet pågår inom såväl näringsliv som akademin. Ex. på innehåll i
olika delprojekt är att stärka regionens identitet med hjälp av dess invånare kopplat till turistnäring
och kulturarv, stärka företag med nya idéer om affärsmodeller samt projekt med inriktning mot att
stärka olika forskningsfält.
Studenter i regionen är ytterligare ett projekt som finns inom Sideums ram och har under året
genomfört besök hos ett 70-tal företag, kommuner och organisationer i länet. Ett 20-tal
studierelaterade arbeten har skapats som resultat av besöken. Därutöver har naturligtvis besöken
inneburit både etablering av kontakter och nya idéer som projektet arbetar vidare med under 2009.
Studenter i regionen finns numera inom ramen för projektet KIS (Kunskap och Innovation i
Småland).
Sideums roll i den regionala utvecklingen
Sideum är ett av regionens verktyg för att utveckla nätverk och plattformar för samverkan mellan
näringsliv, det offentliga och universitetet/forskning. Sideum är regionens stödjande funktion på detta
område, såväl på regionalt, nationellt som internationellt plan. Utifrån det regionala uppdraget på
tillväxtområdet och med det uttryckliga målet i både Regionala Utvecklingsprogrammet och i
Regionförbundets eget styrdokument om ett ökat entreprenörskap finns en självklar roll för de
verksamheter som Sideum arbetar med.
Vår omvärld
Händelser i omvärlden som påverkat Sideums arbete är givetvis finanskrisen med följande
lågkonjunktur. Konjunkturläget har haft en stor inverkan på företagen i regionen, inte minst då inom
klustret Tunga fordon.
En rad initiativ har också tagits för att skapa nätverk på europeisk nivå för de frågor som Sideum
arbetar med. Glädjande är att Sideum är en verksamhet som lyfts fram som ett bra exempel på hur
man omsätter arbetet med triple helix till praktisk handling. Triple helix är en modell för att beskriva
samspelet mellan politik/samhälle, forskning och närinmgsliv.
Beslutet om en sammanslagning av Växjö universitet och Högskolan i Kalmar till Linnéuniversitetet
kommer även det att påverka den regionala utvecklingen. Utifrån de frågor som Sideum svarar för
finns stora positiva möjligheter i denna sammanslagning. Inte minst utifrån perspektivet att det
sannolikt innebär ökade resurser för forskningen.
Året som kommer
Sideum arbetar under 2009 vidare med de tre stora projekten DISK, Delta Garden och Studenter i
regionen.
En annan stor uppgift är att utveckla och få mer kunskap om potentialen i de olika företagsnätverk
som finns i länet, men som ingen i dagsläget arbetar med på regional nivå. Totalt finns det 25 sådana
nätverk med sammanlagt 850 företag och ca 40 000 anställda. Exempel på områden som kan vara
intressanta att undersöka närmare är boende/inredning och miljöteknik.
Den absolut viktigaste uppgiften under året är att hitta formerna för Sideums roll inom
Regionförbundet.
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Resultaträkning

Not

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

2008

2007

2
3
4

343 574
-515 386
-3 660
-175 472

303 689
-462 967
-2 779
-162 057

Medlemsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster

5
6
7

169 194
2 498
-1 657
-5 437

164 026
2 211
-1 245
2 935

Årets resultat

8

-5 437

2 935
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Balansräkning

Not

2008-12-31

2007-12-31

4

43 618

39 102

9

182
43 800

181
39 283

10
11
12
13

93 627
44 611
138 238
182 038

227
88 660
17 210
19 479
125 576
164 859

Eget kapital
Eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital

14
8

33 990
-5 437
28 553

31 055
2 935
33 990

Avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande
förpliktelser

15

5 492

2 011

30 850
117 143

32 260
96 598

182 038

164 859

Panter och därmed jämförliga säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd
Fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och Bank
Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

Eget kapital, avsättningar och
skulder

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

Summa eget kapital, avsättningar
och skulder

16
17

Panter och ansvarsförbindelser
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Kassaflödesanalys

Not

2008

2007

Den löpande verksamheten
Årets resultat

8

-5 437

-

4
15

3 660
3 481

-

1 704

0

-4 967
227
20 545

-

17 509

0

-8 826
650

-

-1

-

-8 177

0

-1 410

-

-1 410

0

7 922
36 689

0
-

44 611

-

Justering för poster som inte ingår i
kassaflödet
Av- och nedskrivningar
Gjorda avsättningar
Medel från verksamheten före
förändring av rörelsekapital
Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning förråd och varulager
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande
verksamheten

11
10
17

Investeringsverksamheten
Investering i materiella
4
anläggningstillgångar
Statsbidrag materiella anläggningstillgångar 4
Investering i finansiella
9
anläggningstillgångar
Kassaflöde från
investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Amortering av skuld
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

16

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

12, 13

Likvida medel vid årets slut
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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 utfärdade rekommendationer.
Följande avvikelser finns:
·
·
·

Förbundet följer inte KRL 2 kap 8 § som föreskriver en dokumentation av
redovisningssystemet. Målsättningen är att en sådan dokumentation ska finnas upprättad
från och med år 2010.
Verksamhetsmässiga mål utifrån god ekonomisk hushållning har inte upprättats för 2008.
Målsättningen är att sådana mål ska fastställas från och med år 2010.
Någon kassaflödesanalys har inte upprättats för 2007 eftersom det var Regionförbundets
första år.

Förändrade redovisningsprinciper mellan 2008 och 2007
Följande förändringar av redovisningsprinciperna har gjorts mellan 2008 och 2007:
·
·
·
·
·
·

Uppställningarna i resultaträkningen och balansräkningen har anpassats 2008 för att bättre
följa gällande rekommendationer. Därmed har också jämförelsesiffrorna för 2007 anpassats.
I årsredovisningen 2007 bokfördes Länstrafikens dåvarande fonder under Avsättningar. Från
och med 2008 betraktas detta istället som Eget Kapital. Jämförelsesiffrorna för 2007 har
därför ändrats.
I 2007 års bokslut exkluderades kundfordringar avseende Länstrafiken Kronobergs
medlemsbidrag för januari och februari 2008. I jämförelsesiffrorna för 2007 har dessa
kundfordringar tagits med.
Från och med 2008 redovisas beräknad upplupen kostnad för löneskatt på
pensionsavsättning under rubriken Avsättningar för pensioner. Jämförelsesiffrorna för 2007
har därför ändrats.
Regionförbundets andel i ALMI var inte bokförd 2007.
Från och med 2008 har inte regionförbundet några förråd, se vidare not 10.

Tillämpade redovisningsprinciper
Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet med avdrag för avoch nedskrivningar. Beloppsgräns som gäller vid bokföring på investeringar är 20.000 kronor. Under
detta belopp bokförs hela kostnaden på driften.
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Avskrivningar enligt plan beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på
tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd enligt följande:
Datorer
Maskiner
Övriga inventarier
Tåg

3 år
5 år
5 år
25 år

Interna redovisningsprinciper
Kapitalkostnader består av linjär avskrivning.
Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med
löneredovisningen med följande procentsatser):
Lagstadgade arbetsgivaravgifter
Summa

Not 2

32,42
32,42

Verksamhetens intäkter

Trafikintäkter
Övriga verksamhetsintäkter
Summa

Not 3

2008

2007

291 432
52 142
343 574

266 612
37 077
303 689

2008

2007

354 775
53 459
107 152
515 386

342 533
51 818
68 616
462 967

Verksamhetens kostnader

Trafikkostnader
Kostnader för arbetskraft
Övriga verksamhetskostnader
Summa
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Not 4

44

Maskiner och inventarier

Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
-Årets aktiverade utgifter, Inköp
-Årets statsbidrag
-Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets förändringar
-Försäljningar och utrangeringar
-Avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

Not 5

2007

57 681

54 170

8 826
-650
-2 168
63 689

3 511
57 681

-18 579

-15 800

2 168
-3 660
-20 071

-2 779
-18 579

43 618

39 102

2008

2007

42 225
611
6 471
119 887
169 194

40 398
575
6 285
116 768
164 026

2008

2007

2 495
3
2 498

2 211
2 211

Medlemsbidrag

Medlemsbidrag till Regionförbundet
Skatteväxlingsjustering Landstinget
Medlemsbidrag AV-Media
Medlemsbidrag Länstrafiken Kronoberg
Summa

Not 6

2008

Finansiella intäkter

Räntor
Kursdifferenser
Summa
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Not 7

45

Finansiella kostnader

Räntekostnader
Kursdifferenser
Summa

Not 8

2007

1 657
1 657

1 239
6
1 245

2008

2007

-5 437
-5 437

2 935
2 935

5 617
180

-4 191
-1 256

2008

2007

1
181
182

181
181

2008

2007

0

227
227

Årets resultat

Årets resultat enligt resultaträkningen
Resultat enligt balanskravet
Synnerliga skäl enligt KL 8 kap 5§:
Summa justerat resultat

Not 9

2008

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andra andelar i dotterbolag
Övriga aktier och andelar
Summa

Not 10 Förråd

Förråd
Summa
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Not 11

46

Fordringar

Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Mervärdeskattefordringar
Interimsfordringar pågående projekt
Övriga kortfristiga fordringar
Summa

2008

2007

49 349
33 968
4 761
1 324
4 225
93 627

60 834
21 306
2 348
2 767
1 405
88 660

2008

2007

0

17 210
17 210

2008

2007

41
44 570
44 611

52
19 427
19 479

Not 12 Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar
Summa

Not 13 Kassa och bank

Kassa
Bank
Summa
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Not 14 Eget kapital
2008

2007

33 990
-5 437
28 553

31 055
2 935
33 990

Eget kapital FoU Välfärd
SUMMA Eget kapital FoU Välfärd

277
277

192
192

Eget kapital Regionförbundets kansli
SUMMA Eget kapital Regionförbundets
kansli

141

46

141

46

Eget kapital Länstrafiken Kronoberg:
SUMMA Eget kapital Länstrafiken
Kronoberg

28 135

33 752

28 135

33 752

SUMMA Eget kapital Hela Regionförbundet

28 553

33 990

Specifikation Eget kapital Länstrafiken Kronoberg:
Marknadsföringsåtgärder
Ökade trafikkostnader
Handikappanpassad kollektivtrafik
Öresundstågtrafik
Minskad kontanthantering
Driftfond
SUMMA Eget kapital Länstrafiken

1 450
4 700
2 000
4 000
500
15 485
28 135

1 800
7 500
3 000
4 000
500
16 952
33 752

Medlemmarnas andel av Länstrafikens driftfond:
Växjö kommun
Alvesta kommun
Lessebo kommun
Ljungby kommun
Markaryds kommun
Tingsryds kommun
Uppvidinge kommun
Älmhults kommun
Landstinget Kronoberg
SUMMA Driftfond

8
1 800
466
982
597
743
216
2 417
8 256
15 485

1 745
1 577
349
1 162
801
753
6
2 101
8 458
16 952

Eget Kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Utgående eget kapital
Specifikation Eget kapital:
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Not 15 Avsättningar för pensioner

Pensionsåtagande avseende tidigare regiondirektör
Avsättning pensionsreserv
Pensionsåtagande styrelsens ordförande
Löneskatt pensionsåtagande
Utgående avsättning

2008

2007

716
3 665
36
1 075
5 492

1 270
347
394
2 011

Enligt KPA:s beräkningar uppgår Regionförbundets pensionsreserv 2008-12-31 till 9 093 tkr.
Regionförbundets tillgångar i SKL Pensionsstiftelse uppgick 2008-12-31 till 5 428 tkr. Vid årsskiftet
understeg alltså tillgångarna i pensionsstiftelsen pensionsreserven med 3 665 tkr. I bokslutet 2007
avsattes 347 tkr och i bokslutet 2008 har avsatts ytterligare 3 318 tkr. Dessa avsättningar tillsammans
med tillgångarna i pensionsstiftelsen motsvarar pensionsreserven. Pensionsreserven avser endast
kostnader för personal från dåvarande Kommunförbundet Kronoberg. Länstrafiken Kronoberg hade
tecknat en försäkringslösning för sin personal innan Regionförbundets bildande.
I bokslutet finns avsatta pensionsmedel till styrelsens ordförande och till tidigare regiondirektör. I
övrigt har regionförbundet inga åtaganden om pensionsförmåner till personer med särskild
avtalspension eller visstidsförordnande.

Not 16 Långfristiga skulder

Långfristiga skulder
Skulder avseende Öresundståg
Summa

48

2008

2007

30 850
30 850

32 260
32 260
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Not 17 Kortfristiga skulder

Kortfristig del av skulder till kreditinstitut
Mervärdesskatteskulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Löneskulder inkl semesterlöner
Övriga kortfristiga skulder
Statsbidrag
Interimsskulder pågående projekt
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader
Summa

2008

2007

1 410
15 085
2 676
3 496
41
2 108
19 051
73 276
117 143

1 410
783
9 335
2 475
3 202
38
2 875
7 771
68 709
96 598

Not 18 Budgetavräkning
Budgetavräkning inklusive interna
poster 2008
Länstrafiken Kronoberg
Förtroendevalda
Personalkostnader
Övrig gemensam administration
Trafikadministration
Marknadsföring
Utredningsuppdrag
Landsbygdstrafik
Medlemsbidrag
Räntor
Växjö Lokaltrafik
Ljungby Lokaltrafik
Älmhults Lokaltrafik
Abonnerad skolskjuts
Länskort på tåg
Krösatågen
Öresundståg 1
Öresundståg 2
Kust till Kust-banan
Kompletteringstrafik
Gods
Serviceresor
Sjukreseadministration
Resultat

Kostnader
Utfall
-933
-11 781
-4 141
-5 738
-4 141
-711
-142 548
0
-12
-40 039
-738
-27
-100 515
-5 859
-450
-3 330
-6 941
-21 878
-1 995
-1 770
-64 582
-2 194
-420 323
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Kostnader
Budget
-933
-11 438
-3 000
-3 950
-3 800
-1 000
-142 992
0
0
-40 082
-690
0
-98 700
-6 800
-400
-3 330
-9 300
-17 917
-1 981
-2 000
-55 498
-2 900
-406 711

Intäkter
Utfall
0
0
0
27
0
0
71 833
119 887
1 628
21 759
117
0
100 485
7 267
0
0
0
23 033
167
1 727
64 582
2 194
414 706

Intäkter
Budget
0
0
0
40
0
0
72 630
119 887
800
23 800
125
0
98 700
6 800
0
0
0
17 417
214
2 100
55 498
2 900
400 911

Avvikelse
0
-343
-1 141
-1 801
-341
289
-353
0
816
-1 998
-56
-27
-30
1 408
-50
0
2 359
1 655
-61
-143
0
0
183
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Regionförbundets kansli
Basverksamhet:
Revision
Förtroendevalda
Kansli
Kurs och konferens
Medlemsskap
Projektmedel
Driftstöd
AV-Media
Pågående projekt
(överförda till 2009):
Övriga projekt
ERB
PC-konferens
SFP Småland och öarna
Jämställd förskola övrigt
Regionnät Sydnet
Encouragement Kaliningrad
Livsstil Kronoberg
Klimp I
Europa Direkt
Trafiknykter Kronoberg
KRUT - Kreativ utveckling
Klimp II
Dans I Sydost
Klimp III
Sydafrika, ledning samordning
Sydafrika, lokal ek utveckling
Sydafrika utbildning
Sydafrika Living History 2
Metodutv Cultural Planning
Energiinformationsmöten
Creative Growth
Avslutade projekt:
Mitt Europa
Sydafrika, policyprojekt
Sydafrika, Living History
Sydafrika, samordning
Sydafrika, kvinnligt företagande
Jämställd förskola
Invest in Smaland Agency
Alkoholprogram Kaliningrad
Validering Kronoberg
RUP Regionalt utvecklingsprogram
Enercy Regio
Validering utbildning
Implementering
Kompetensutveckling
Resultat
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Kostnader
Utfall

Kostnader
Budget

Intäkter
Utfall

Intäkter
Budget

Avvikelse

-150
-3 119
-23 781
-9 681
-766
-5 241
-18 635
-9 185

-150
-3 233
-20 263
-6 800
-785
-7 885
-18 636
-8 483

62
724
48 544
10 549
0
1 968
0
8 872

62
933
48 183
6 700
0
1 968
0
8 483

0
-95
-3 157
968
19
2 644
1
-313

-397
-193
-56
-859
-18
-2 023
-281
-211
-2 133
-685
-394
-525
-4 161
-1 097
-7 142
-276
-112
-171
-65
-64
-20
-7

-397
-94
0
0
0
-2 000
0
0
0
-700
0
0
0
0
0
-334
-435
-399
-448
0
-176
0

397
123
56
859
18
2 023
281
211
2 133
689
394
525
4 161
1 097
7 142
276
112
171
65
64
20
7

397
0
0
0
0
2 000
0
0
0
700
0
0
0
0
0
334
435
399
448
0
176
0

0
24
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-154
-260
-207
-403
-374
-65
-95
-572
-465
-71
-758
-202
-213
-116
-95 403

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-71 218

154
260
207
403
374
65
95
572
465
71
758
202
213
116
95 498

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71 218

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95
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FoU Välfärd
Basverksamhet:
Gemensamt
Pågående projekt
(överförda till 2009):
FoU Äldre
Folkhälsa
Arbete/försörjning
Sociorama
Balans i Livet
Akutteam för äldre del 3
Livssituationen Pussel 1
Föräldrautbildning Ljungby
Psykiskt funktionshindrade L-o
Psykiskt funktionshindrade A-a
Konsultationsteam BUP
Välfärdsbokslut region s Småland
Stöd våldsutsatta kvinnor
Jämställdhetsintegrering del 1
Unga vuxna, Frisamprojekt
Hemrehabilitering
Utvärdering Blekinge Kompetens
Stöd till anhöriga
Avslutade projekt:
Livssit - Pussel kvantitativ
Folkhälsoarbete Tingsryds kommun
Alvesta samordningsförbund
Akutteam för äldre del 1
Akutteam för äldre del 2
Resultat
Reaktor Sydost
Bas
Filmproduktion
Lokalt strategiarbete
TellUs Filmfestival
Demoteket
Blekinge UPP
IZON
Resultat
HELA REGIONFÖRBUNDET
TOTALSUMMA RESULTAT
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Kostnader
Utfall

Kostnader
Budget

Intäkter
Utfall

Intäkter
Budget

Avvikelse

-580

-579

665

579

85

-951
-400
-396
-379
-73
-76
-28
-50
-195
-180
-70
-187
-158
-58
-60
-400
-30
-200

-981
-391
-391
-391
-101
-126
-50
-100
-195
-180
-140
-300
-315
-90
-120
-620
-30
-200

951
400
396
379
73
76
28
50
195
180
70
187
158
58
60
400
30
200

981
391
391
391
101
126
50
100
195
180
140
300
315
90
120
620
30
200

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-33
-2
-15
-53
-125
-4 699

-33
-2
-15
-53
-106
-5 509

33
2
15
53
125
4 784

33
2
15
53
106
5 509

0
0
0
0
0
85

Kostnader
Utfall
-3 732
-433
-394
-225
-147
-56
-6
-4 993

Kostnader
Budget
-3 488
-561
-280
-125
0
-40
0
-4 494

Intäkter
Utfall
3 660
560
404
155
164
50
0
4 993

Intäkter
Budget
3 488
561
280
125
0
40
0
4 494

Avvikelse

Kostnader
Utfall
-525 418

Kostnader
Budget
-487 932

Intäkter
Utfall
519 981

Intäkter
Budget
482 132
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-72
127
10
-70
17
-6
-6
0
Avvikelse
363
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Not 19 Nyckeltal - Länstrafikens verksamhet
Denna bilaga kompletterar beskrivningen kring Länstrafikens verksamhet 2008.

Länstrafiken - fem år i sammandrag
2008

2007

2006

2005

2004

Kostnadsomslutning, tkr

420 319

382 687

349 077

321 319

299 913

Produktion, tusen vkm
(exklusive serviceresor)
varav landsbygdstrafik
varav Växjö lokaltrafik

15 415

15 130

14 818

14 613

15 001

8 221
1 714

8 018
1 597

8 083
1 564

8 074
1 584

8 339
1 529

Antal resande, miljoner
varav landsbygdstrafik
varav Växjö lokaltrafik

7,7
3,4
2,4

7,7
3,4
2,4

7,5
3,4
2,3

7,3
3,3
2,2

7,4
3,4
2,3

Antal personkilometer
(miljoner kilometer)

149,9

151,0

148,8

145,5

145,1

Täckningsgrad %
(trafikintäkter/trafikkostnader)
i landsbygdstrafik
i Växjö lokaltrafik

50
54

52
64

55
64

53
63

56
73

Länskort buss (pris inkl moms)
Tätortskort buss (pris inkl moms)

750
400

750
400

750
400

750
400

640
400

Antal resor/invånare totalt
Antal resor/invånare landsbygdstrafik
Antal resor/invånare Växjö lokaltrafik

42
28
41

42
28
41

42
27
41

41
27
39

42
27
41

Medlemsbidrag, tkr
Medlemsbidrag/invånare, kr
Medlemsbidrag/resa

119 887
658
15,62

116 768
646
15,24

108 598
605
14,41

97 400
546
13,28

76 962
432
10,35
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Trafikproduktion Länstrafiken Kronoberg
Fördelningsgrunden för medlemsbidragen till Länstrafiken Kronobergs
verksamhet är huvudsakligen trafikproduktionen i respektive kommun (antal tusen
vagnkilometer, vkm). OBS! Abonnerade skolskjutstransporter ingår inte i
fördelningsgrunden.

Medlem

Landsbygd

Skolskjuts

Tätort

Komplettering

Total prod.

Växjö
Alvesta
Lessebo
Ljungby
Markaryd
Tingsryd
Uppvidinge
Älmhult
Annat län
SUMMA

3 004
1 097
407
1 240
298
572
747
387
469
8 221

1 785
747
0
774
313
642
379
643
0
5 283

1 714
0
0
39
0
0
0
3
0
1 756

12
50
3
16
9
30
5
30
0
155

6 515
1 894
410
2 069
620
1 244
1 131
1 063
469
15 415

Fordonspark
2008 12 31 var 348 fordon kontrakterade av Länstrafiken Kronoberg enligt följande:
Linjetrafik
Skolskjutstrafik
Serviceresor (grupp1,heltid)
Linnéan (Lund/Malmö)

146 fordon
152 fordon
49 fordon
1 fordon

Sammanlagt 51 olika trafikföretag utför trafik åt Länstrafiken Kronoberg.
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Taxor
Samtliga taxor och biljettslag var oförändrade under 2008. Följande taxor tillämpades under 2008 för
de vanligaste biljettslagen:
(samtliga angivna priser är inklusive moms)
Taxor, Landsbygdstrafik
Enzonskort
Trezonskort
Femzonskort
Länskort
Länskort med tågtillägg
Sommarkort (trezonskort)
Sommarkort (femzonskort)
Sommarkort länsgiltighet (buss)
Sommarkort länsgiltighet (buss+tåg)
Rabattkort 20 %
från
Enkelbiljett vuxen, 1 zon
Enkelbiljett vuxen, 10 zoner
Enkelbiljett ungdom, 1 zon
Enkelbiljett ungdom, 10 zoner
Enkelbiljett skolungdom, 1 zon
Enkelbiljett skolungdom, 10 zoner
Taxor, Tätortstrafik
Tätortskort
Sommarkort med tätortsgiltighet
Rabattkort 20%
Enkelbiljett, vuxen
Enkelbiljett, ungdom
Enkelbiljett, skolungdom

från

400:550:650:750:1 050:825:975:1 125:1 575:200:20:92:14:64:10:46:-

400:600:200:20:14:10:-

Resandet
Resandet under 2008 uppgick totalt till ca 7,7 miljoner resor, vilket var i stort sett oförändrat sedan
2007. Förändringen var störst i Växjö lokaltrafik, där resandet ökade med 2,9 %.
Resande i de olika trafikslagen (antal tusen resor)
Landsbygdstrafik
Tågtrafik länskort
Växjö lokaltrafik
Ljungby lokaltrafik
Abonnerad trafik
Serviceresor
Linnéan
SUMMA
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3 449
224
2 445
8
1 297
250
2
7 675
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Resandet, mätt i antal personkilometer minskade med 0,7 % mellan 2007 och 2008.
Resande i de olika trafikslagen (antal miljoner personkilometer)
Landsbygdstrafik
Abonnerad skolskjuts
Tågtrafik(periodkortsresor)
Växjö lokaltrafik
Serviceresor (inkl. kompletteringstrafikresor)
Linnéan
Övrig tätortstrafik
SUMMA

91,4
25,9
13,4
13,4
5,4
0,3
0,1
149,9

Serviceresor
Under 2008 administrerades 249.600 resor, en minskning med 5.900 resor från 2007.
Fördelning, typ av resor
Färdtjänst
142 600
Sjukresor
100 200
Kompletteringstrafik
6 800
Sjukresor i kollektivtrafiken
Från och med den 1 januari 1999 åker sjukresenärer utan avgift i den ordinarie kollektivtrafiken mot
uppvisande av kallelse/kvitto etc. Under 2008 utfördes 62.200 sådana sjukresor i kollektivtrafiken, en
minskning från 2007 med 2.000 resor ( - 3 %).
Härtill kommer de resor där resenären erlagt full avgift på bussen för att sedan få avdrag för
bussbiljetten i vården. Detta inträffar när resenären saknar kallelse/kvitto eller inte vill visa
kallelsen/kvittot. Dessa resor saknas i statistiken.
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Regionförbundet södra Smålands uppdrag
är att stärka samverkan på regional nivå och kraftfullt
verka för utveckling och hållbar tillväxt i regionen. Vi arbetar för
”Ett gott liv i södra Småland”.
www.rfss.se

