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Förvaltningsberättelse: 
Möten, möjligheter, mervärde 
2011 var första året på en ny mandatperiod. Det var även året då regionförbundets 
politiska organisation anpassades till nya myndighetsuppdrag inom kollektivtrafiken 
och kulturen. Regionfrågan stod åter i fokus och det var andra året i rad då vintern tog 
ett järngrepp om södra Småland. 2011 var också året då vi höll öppet hus för första 
gången, Mötesplats södra Småland hölls för tredje året och Tylösandsveckan 
återuppväcktes.    

Vi bygger för framtiden… 
Två vintrar med kyla, halka och mycket snö har gjort att kollektivtrafiken haft svårt att komma fram 
och komma fram i tid. Regionförbundet råder inte över vädrets makter, men det som vi har möjlighet 
att påverka har kartlagts i en studie som kallas Kvalitetslyftet. Studien lyfter fram ett antal åtgärder för 
att minska förseningarna och förbättra tidhållningen. 2011 studerade regionförbundets egna revisorer 
kvalitetsarbetet och resultaten visar att vårt interna kvalitetsarbete är mycket bra. Med det i ryggen 
arbetar vi intensivt med att förbättra resenärernas upplevelse av länstrafiken. En lång rad 
trafikupphandlingar avslutades med nya avtal för färdtjänst, sjukresor och skolskjuts. Näst på tur står 
regionaltågtrafik, linjetrafik och Öresundstågtrafik. Vi har dessutom fortsatt arbetet med att erbjuda 
säker arbets- och resandemiljö genom att arbeta för ett kontantfritt resande. Förbättrad infrastruktur 
är en viktig utvecklingsfråga och nödvändigt för att förbättra kollektivtrafiken i regionen. Stora 
satsningar görs för att öka antalet tåg på våra järnvägar. Under året har nya tågstopp invigts och flera 
spadtag har tagits för vårt nya regionaltågsystem.  

…med en bredare, förbättrad och förändrad verksamhet…   
Regionförbundets verksamhet ska göra skillnad i regionen och våra medlemmar ska märka av det 
mervärde som vi skapar. Nya verksamheter knyts till oss samtidigt som annan verksamhet antingen 
knoppas av eller förändras och förbättras. Under 2011 har vi övertagit ansvaret för handläggning och 
beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst från Alvesta och Växjö. Även Lessebo och Tingsryd tog samma 
beslut 2012. Vi har fått statliga medel för att bygga upp vårt jämställdhetsarbete genom resurscentrum 
och kvinnors företagande. Vi har också fått statliga medel för att främja länets integrationsarbete. Ett 
tydligt exempel på förändring som lett till förbättring är AV-medias utlåning av film som övergick från 
CD och DVD till att numera till allra största del strömmas via Internet till skolor, förskolor, bibliotek, 
med flera. Serviceresors arbete med att införa omvänd fakturering för alla sina resor är ett annat 
exempel på förbättring, som kommer att innebära minskade kostnader för våra medlemmar.           

…som ger nationellt och internationellt eko 
Det är lätt att slå sig för bröstet när man företräder regionförbundet. Vårt arbete får ofta stor 
uppmärksamhet av andra. Våra kurser och konferenser drar år efter år till sig deltagare från hela 
landet. AV-Media får många besök av andra liknande verksamheter som vill se och lära. 
Regionförbundets täta samarbete med länsstyrelsen förvånar inte bara andra län utan även 
regeringskansliet som uppmanar andra att titta på oss. Internationellt centrum för lokal demokrati 
(ICLD) lovordar oss gång på gång för vårt framgångsrika Sydafrikasamarbete. Tillsammans med 
Östergötland och Södermanland är vi det län som fått ta del av störst andel nationella IT-medel, drygt 
15 %. Vårt arbete med kulturplanen står modell för andra län och lyfts fram som ett bra exempel av  
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Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Arbetet med kompetensplattformen röner inte bara 
nationellt intresse utan även stor uppmärksamhet i EU-sammanhang. Det gör även arbetet med 
kulturella och kreativa näringar (KKN), där vi under nästa år får möjlighet att berätta om våra 
erfarenheter i samband med det danska EU-ordförandeskapet. OECD:s Territorial review av 
Småland-Blekinge som genomförts under året är den första studien av fyra administrativa enheter och 
resultatet följs med intresse av såväl regeringen och myndigheter som EU-institutioner.      

Roland Gustbée (m)      
Regionstyrelsens ordförande     
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Så styrs regionförbundet 

Regionförbundet södra Småland är en arena för regionalt utvecklingsarbete.  
Regionförbundets ändamål är: 

• att vara en gemensam organisation för kommunerna och landstinget i Kronobergs län med 
syfte att ta tillvara länets möjligheter och främja dess utveckling 

• att vara regional kollektivtrafikmyndighet i Kronobergs län  
• att vara samverkansorgan i länet 

 
Medlemmar i regionförbundet är Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö 
och Älmhults kommuner, samt Landstinget Kronoberg. Regionförbundets övergripande uppdrag är att 
stärka samverkan på regional nivå och kraftfullt verka för utveckling och hållbar tillväxt i regionen.  

Visionen ”Ett gott liv i södra Småland” genomsyrar vår verksamhet. 

Politisk styrning 2011 

Regionfullmäktige 
Regionförbundets högsta beslutande organ är 
regionfullmäktige som består av 45 ledamöter 
och 45 ersättare. Ledamöterna utses av de nio 
medlemmarna. Regionfullmäktige fattar beslut i 
övergripande, principiella frågor, fastställer 
förbundets budget och bokslut, beslutar vilka 
utskott och beredningar som ska finnas och 
utser ledamöter till förbundsstyrelsen. 
Regionfullmäktige har under 2011 sammanträtt 
vid 5 tillfällen och vid ett tillfälle TV-sänt 
sammanträdet via Öppna kanalen (web och tv). 

 

 

Regionstyrelse 
Regionstyrelsen ansvarar inför regionfullmäktige för regionförbundets utveckling, ekonomiska 
ställning och verkställer de uppgifter som framgår i förbundsordningen. Regionstyrelsen består av 15 
ledamöter och lika många ersättare. I styrelsen är alla medlemmar representerade med minst en 
ledamot och en ersättare. Regionstyrelsen har under 2011 sammanträtt vid 11 tillfällen. Styrelsen 
genomförde sina årliga utvecklingsdagar i september i Bryssel i syfte att fokusera på tre aktuella 
politikområden: 

- EU:s framtida sammanhållningspolitik 

- Kompetensförsörjning 

- Kulturella & kreativa näringar 
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Arbetsutskott 
Styrelsens arbetsutskott består av fem ledamöter och lika många ersättare som ansvarar för beredning 
av ärenden till och uppföljning av regionstyrelsens arbete. Arbetsutskottet har ett särskilt uppdrag att 
bevaka regionala utvecklingsprogrammet, demokratifrågor, kommunal ekonomi, självstyrelsefrågor 
och internationella frågor.  

Trafiknämnd 
Regionfullmäktige har därutöver inrättat en trafiknämnd som ansvarar för den löpande verksamheten 
inom länstrafiken och som under 2011 har varit beredande i de långsiktiga strategiska 
infrastrukturfrågorna. Det uppdraget ändras i och med att den nya kollektivtrafiklagen har trätt i kraft 
från den 1/1 2012. Trafiknämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Trafiknämnden har 
under året lagt ned ett stort arbete på upphandlingar till skolskjuts, serviceresor och linjetrafik, samt 
planera inför ett sammanhållet regionaltågsystem. Trafiknämnden har under året träffats tio gånger. 

Klimatkommission och kulturberedning 
Regionstyrelsen har även tillsatt en klimatkommission och en kulturberedning. Regionstyrelsens 
klimatkommission består av tre ledamöter och utgörs av regionfullmäktiges presidium. 
Klimatkommissionen ska för styrelsens räkning stödja och bidra till arbetet med att implementera 
aktiviteter enligt den av styrelsen fastställda handlingsplanen för Klimatkommissionen Kronoberg 
2011-01-01 till 2012-12-31.  

Klimatkommissionens arbete och aktiviteter har finansierats via ett externt projekt K3. 
Regionstyrelsens kulturberedning består av fem ledamöter och fem ersättare. Ordförande är 
förbundsfullmäktiges ordförande. Förbundsstyrelsens kulturberedning ska för styrelsens räkning leda 
och bevaka arbetet med i första hand Kulturplanen under 2011-2012. Beredningen ska därutöver också 
bistå styrelsen i dialogen med kulturorganisationerna i regionen. Regionstyrelsens kulturberedning 
har tillsammans med landstingtes kulturberedning tagit fram en regional kulturplan, som är kopplad 
till statliga medel från Statens Kulturråd.  
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Viktiga förhållanden för bedömning av 
utveckling och tillstånd 

Följande viktigare förhållanden påverkar regionförbundet södra Smålands arbete under 2012 och 
framåt: 

 Ny förbundsordning 

- Under hösten 2011 tog regionförbundets medlemmar beslut om en ny förbundsordning. 
Regionförbundets nya förbundsordning anmäldes på regionfullmäktige i december.   

Trafik 

- I enlighet med Lag om kollektivtrafik (SFS 2010:1065) är regionförbundet fr.o.m. 2012  
regional kollektivtrafikmyndighet inom Kronobergs län. Kollektivtrafiklagen ställer krav på ett 
Trafikförsörjningsprogram som ska vara klart i oktober 2012. Trafikförsörjningsprogrammet 
fastställer mål för den regionala kollektivtrafiken. Regionförbundet antar programmet senast 
på regionfullmäktige i oktober.  

- Vintern 2010 beslutade den svenska regeringen om nationella infrastrukturåtgärder 2010-
2021. Flera av regionförbundets prioriterade satsningar ryms inom ramen för regeringens 
beslut, bland annat åtgärder på Södra stambanan, Kust till kustbanan och Markarydsbanan. 
EU, regionförbundet och berörda kommuner delfinansierar infrastrukturåtgärderna.  

- 2011 har flera tågstopp invigts och mötesspår har färdigställts medan andra tågstopp och 
mötesspår har påbörjats. Arbetet med att bygga Alvesta resecentrum och Växjö bangård har 
inletts. Infrastrukturåtgärder som ryms inom ramen för den regionala Länstransportplanen 
har färdigställts, till exempel Tvärleden mellan Halmstad och Karlshamn, via bl.a. Markaryd.  

- Som en direkt följd av ovan infrastrukturåtgärder har en rad beslut om satsningar på utökad 
tågtrafik tagits de senaste åren. I december 2011 övertogs ansvaret för Öresundstågtrafiken på 
sträckan Alvesta-Kalmar från SJ. Samtidigt övertog Veolia ansvaret för all drift av 
Öresundstågtrafiken från DSB First. Parallellt med detta inleddes arbetet med att upphandla 
Öresundstågtrafiken med planerad trafikstart december 2014. Den regionala tågtrafiken 
(Pågatåg och Krösatåg) upphandlas under 2012 beräknad trafikstart augusti 2013. 
Diskussioner förs med SJ om tågtrafiken t/r Göteborg.  

- 2011 tilldelades beslut om upphandling av skolskjuts, färdtjänst, sjukresor med mera. Avtalen 
börjar gälla från och med halvårsskiftet 2012 och fyra år framåt. Innan sommaren 2012 tar 
regionstyrelsen beslut om tilldelning av beslut gällande all linjelagd busstrafik, det vill säga 
stadstrafik och regiontrafik. Avtalen gäller från och med halvårsskiftet 2013 till halvårsskiftet 
2023. Som ett led i arbetet med att ta fram ett upphandlingsunderlag för linjetrafiken har 
Länstrafikens varumärke och logotyp utvecklats och förändrats.  

Regionfrågan 

- Senast den 31 januari 2012 lämnar regionförbundet, tillsammans med Landstinget Kronoberg, 
Region Skåne, Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Landstinget i Kalmar Län och  
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regionförbundet i Kalmar Län, in en avsiktsförklaring till den statliga utredaren Mats 
Sjöstrand om att bilda en region i södra Sverige senast 1 januari 2019.   

Kultur 

- Regionfullmäktige antog i oktober 2011 Regional kulturplan för Kronobergs län 2012-2014. 
Den regionala kulturpolitikens uppgift är att förvalta och utveckla de gemensamma resurserna 
för kulturområdet.  

Samarbete med grannlänen 

- Samarbetet med grannlänen fortsätter att utvecklas. Några exempel är: Småland-Blekinge och 
länens universitet/högskolor driver sedan ett par år tillbaka ett gemensamt kontor i Bryssel. 
Småland är avgränsningen när det gäller gemensamma diskussioner om framtidens 
kollektivtrafik och satsningar inom turistområdet. Södra Småland och Kalmar placerar, 
tillsammans med Linnéuniversitetet, under perioden 2012-2014 en representant i Shanghai, 
Kina. Södra Småland och Skåne samarbetar kring frågor som rör kollektivtrafik och kultur.    

Samarbete inom Kronobergs län 

- Även samarbetet inom länet utvecklas 2011. Några exempel är: Lessebo köper tjänster av 
Serviceresor medan Älmhult beslutat att upphandla färdtjänst och riksfärdtjänst på egen 
hand. Tingsryd och Lessebo överlåter tillsammans med Växjö och Alvesta beslut om 
färdtjänsttillstånd till regionförbundet. Samtliga länets kommuner köper tjänster för att utöka 
miljösamverkan till att även gälla byggområdet.   

OECD 

- I november 2011 presenterade OECD sin analys över Småland-Blekinge. OECD presenterade 
49 åtgärder för att främja tillväxt och utveckling i regionen. Resultatet av OECD:s analys och 
andra studier, till exempel Grufman Rejes Simpleranalys över länets näringsliv, ligger till 
grund för många av regionförbundets projektbeslut de kommande åren.  

Regionförbundet samordnare för nationella insatser 

- Regeringen använder i allt större utsträckning regionförbund som samordnare för nationella 
insatser, bl.a. när det gäller att följa upp nationella riktlinjer inom socialtjänsten. Regeringen 
ålägger också regionförbunden nya uppdrag i sina årliga regleringsbrev. 2011 tillkom 
uppgiften att ansvara för länets kompetensplattform. 2012 ska berörda samverkansorgan 
återrapportera hur kompetens, entreprenörskap och företagande hos personer med utländsk 
bakgrund nyttjas för att skapa konkurrenskraftiga regioner.  
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Omvärld 

OECD Territorial review 

2011 var året då omvärlden tittade på Småland-Blekinge i form av OECD:s Territorial review. Studien 
har fokuserat på bland annat skillnader i regionala förutsättningar och utvecklingsmönster. 
Slutsatserna presenteras i en rapport med bedömningar och rekommendationer. Rapporten är ett 
inspel i dialogen med EU och med nationella företrädare. Den kommer också att vara ett 
kunskapsunderlag för hur regionerna kan utvecklas inom ett antal strategiskt viktiga områden: 

• Behålla högutbildade ungdomar i länet 
• Underlätta för invandrare att utveckla sin kompetens 
• Utöka antalet kvinnor i den privata sektorn 
• Mer kunskapsintensiva företag och koppling till universiteten 
• Stöttning och utveckling av befintliga företag 
• Bättre matchning på arbetsmarknaden 

Den grundläggande analysen av Småland-Blekinge visar att regionerna ligger mycket bra till i en 
internationell jämförelse. Regionen har stark tillväxt och hög sysselsättning i jämförelse med andra 
OECD regioner. Kvinnors entreprenörskap har ökat de senaste åren. Regionen har bra förutsättningar 
för små och medelstora företag. Det pågår ett utvecklat kommunöverskridande samarbete och det 
finns unika naturvärden som kan utgöra en grund för regional utveckling.  
 
Rapporten lyfter fram vikten av att attrahera utbildad arbetskraft till regionen och en förändring av 
den starka övervikten av män inom den privata sektorn. Detta i sin tur hänger samman med vikten av 
ett näringsliv som har större mängd kunskapsintensiva företag. Regionens tillverkningsindustri är 
också viktig att stödja men den är konjunkturkänslig och behöver kompletteras med 
kunskapsintensiva företag. En satsning på entreprenörskap är därför viktig, men det handlar inte om 
en kvantitativ satsning utan kvalitativ- det vill säga att utnyttja människors kunskap på rätt sätt.  
 
För att regionen ska kunna utvecklas krävs också att man kan ta sig lätt och snabbt inte bara till 
storstadsregionerna, utan också ut i regionernas kommuner och mellan varandra. Det är också viktigt 
att utveckla infrastrukturen i öst-västlig riktning. Tidigare handlingsvägar har varit mot väst men idag 
ökar behovet av att söka sig till marknader öster ut och då behövs också bättre infrastruktur för att 
främja handel och utbyte i till exempel sydöstra Östersjöregionen.   
 
Arbetsmarknad 

2011 inleddes i en positiv anda och en relativt stor tilltro till ökad efterfrågan på varor och tjänster 
bland länets företagare. Arbetsförmedlingens vårprognos pekade på ökat behov av nyrekrytering, ökad 
sysselsättning inom det privata näringslivet och låga varseltal. Antalet personer i arbetskraften 
beräknades öka då fler personer förväntades lämna sjukförsäkringen och därigenom räknas in i 
arbetskraften. Arbetskraften skulle därtill öka också genom att färre personer förväntas att välja 
studier när arbetsmarknaden ljusnar.  



 
ÅRSREDOVISNING 2011 

 

 

10 | Regionförbundet södra Småland | 

 

 

 

Under hösten byttes denna bild mot en betydligt mer negativ sådan. Den finansiella oron på den 
internationella arenan påverkade kraftigt företagens tilltro till en fortsatt positiv utveckling. 
Bedömningen var nu att antalet arbetslösa skulle öka med omkring 400 personer i länet under 2012. 
En stor arbetsmarknadspolitisk utmaning är enligt Arbetsförmedlingen att fokusera resurser på den 
växande andel arbetslösa som står längst från arbetsmarknaden.  
 
Under året minskade det totala antalet arbetslösa i länet med 143 personer (-478). Arbetslösheten i 
årsmedeltal 2011 låg på 6,6%. Arbetslösheten var högst i i Lessebo kommun och lägst i Älmhult 
kommun. 

Projektfinansiering  

Regionförbundet beviljar projektmedel från två olika källor, dels egna medel ur budgeten, dels det 
statliga anslaget för regional tillväxt (1:1). Under 2011 tillämpades nya kriterier för verksamheten, och 
arbetet med projektuppföljning stärktes, bland annat genom regelbundna besök hos beviljade projekt.  

Statligt anslag för regional tillväxt (1:1) 

Under 2011 har projektmedel ur anslaget 1:1 omfattande knappt 16 miljoner kr beviljats. Flera av 
projekten är fleråriga, och kommer att bedrivas som längst t.o.m. 2014.  

Anslaget 1:1 har, liksom tidigare år, i störst utsträckning beviljats till projekt inom Förnyelse- och 
dynamik, det vill säga näringslivsområdet. Projektmedlen inom detta område har främst gått till 
projekt kring internationalisering, besöksnäring, kreativa sektorn, entreprenörskap och företagande 
samt samverkan mellan Linnéuniversitetet och regionens näringsliv.  

Samtidigt som mest medel fortfarande går till näringslivsområdet, har fler projekt än tidigare kommit 
igång i de övriga RUP-områdena. På kompetens- och arbetskraftförsörjningsområdet har fem projekt 
beviljats, omfattande totalt 3,5 miljoner kr. Här har satsningen på kompetensplattformar inneburit 
nya initiativ. Inom Livskraft har två miljöprojekt beviljats medel, vilka tidigare lyst med sin frånvaro.  

De beslut som tagits under året är: 
 

Projektnamn Projektägare Beviljad summa (kr) 

F4 ALMI 1 007 000 

Linnés världsarv 
Länsstyrelsen i 
Uppsala 

125 000 

Duncan 
Regionförbundet södra 
Småland 

500 000 
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K3 Energikontor Sydost 778 326 

KESME Swerea Swecast 50 000 

Regionalt 
samarbetsprojekt 
med SACC 

Växjö kommun 200 000 

Sydostlänken Karlshamns hamn AB 200 000 

Funktionsanalys av 
kulturområdet 

Regionförbundet södra 
Småland 

72 000 

Kinasatsning 2011-
2014 

Regionförbundet södra 
Småland 

855 000 

Galaxhopen 
Projektor ideell 
förening 

670 000 

Framtidens 
kompetensbehov 

Regionförbundet södra 
Småland 

1 210 000 

Turismstrategi 
Regionförbundet södra 
Småland 

296 261 

Marknadsanalys 
Småland Airport 

Sydsvenska industri- 
och handelskammaren 

100 000 

Förstudie YH 
Regionförbundet södra 
Småland 

100 000 

Linneaus Technical 
Centre- förstudie 

Linnéuniversitetet 182 000 

Sydostleden 
Regionförbundet södra 
Småland 

451 525 

Re-Think 
Regionförbundet södra 
Småland 

436 752 

TvärdraG 2014 
Regionförbundet södra 
Småland 

1 200 000 

Energi från skogen Linnéuniversitetet 450000 

Information 
Engineering Centre 

Linnéuniversitetet 370 000 
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Drivhuset Campus 
Växjö 

Linnéuniversitetet 450 000 

Det entreprenöriella 
universitetet 

Linnéuniversitetet 750 000 

Utveckling av vård- 
och omsorgscollege 

Landstinget Kronoberg 400 000 

Hyttstandard Aluminiumriket 300 000 

Top Level 
Regionförbundet i 
Kalmar län 

690 000 

Strategi för kulturella 
och kreativa näringar 

Regionförbundet södra 
Småland 

86 716 

Förstudie: 
tillväxtföretag i 
kommunerna 

Inkubatorn i 
Kronoberg 

50 000 

Spårtaxi Älmhult Älmhults kommun 66 500 

Smålandssamarbete 
inom turismen 

AB Destination 
Småland 

3 264 644 

Innovationshelg 
Länsstyrelsen i 
Kronoberg 

75 000 

Reglab 2011 
Regionförbundet södra 
Småland 

150 969 

Mat 11 LRF Sydost 50 000 

IT-kartläggning 
Länsstyrelsen 
Östergötland 

100 000 

Crowd funding 
Regionförbundet södra 
Småland 

140 000 

Affärsänglar sydost Kalmar Science Park 100 000 

SUMMA 
 

15 927 693 

 
Utöver de nya besluten, har ytterligare sjutton projekt pågått under året med finansiering från det 
statliga anslaget. I dessa fall har beslut om medfinansiering tagits under 2008-2010.  

En särskild projektrapport kommer att tas fram för projekt bedrivna 2011.  
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Egna medel 

Under året har beslut tagits om kulturprojekt på drygt 1 miljon kr, som belastar de egna medlen. De 
beslut som tagits under året är: 

Projektnamn Projektägare Beslutad summa 
(kr) 

Cirkus i Glasriket Cirkus i glasriket ideell 
förening 

300 000 

Embrace Kulturparken 250 000 

Bevarande av blåsmusik i 
Glasriket 

Kosta musikkår 54 000 

Det var en gång… Berättarnätet 25 000 

Annie-musikalen Dramatörerna 15 000 

Tjeckien och Sverige- 
glaslänkar mellan två 
länder 

Kulturparken 20 000 

Tyrolenmuséet Tyrolens vänner 50 000 

Crowdfunding Regionförbundet södra 
Småland 

240 000 

Delta Kulturparken                  80 000 

SUMMA  1 034 000 
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Flerårsöversikt 

Regionförbundet södra Småland startade den 1 januari 2007. Flerårsöversikten avser driftredovisning 
per verksamhet inklusive interna poster, tkr. 

Regionförbundet totalt Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall  

 2011 2010 2009 2008 2007 

Verksamhetens intäkter 883 080 675 452 590 126 517 478 475 924 

Finansiella intäkter 2 408 333 366 2 495 2 210 

Verksamhetens kostnader arbetskraft -67 337 -55 899 -50 627 -53 611 -51 817 

Övriga verksamhetskostnader -804 963 -600 258 -542 990 -471 799 -423 382 

Årets resultat totalt 13 188 19 628 -3 125 -5 437 2 935 

Årets budget 0 -4 839 -12 000 -5 800 0 

Budgetavvikelse totalt 13 188 24 467 8 875 363 2 935 

      

Länstrafiken Kronoberg Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall  

 2011 2010 2009 2008 2007 

Verksamhetens intäkter 562 068 504 287 477 211 413 075 385 295 

Finansiella intäkter 1 180 193 204 1 628 1 827 

Verksamhetens kostnader arbetskraft -27 978 -23 588 -22 742 -19 500 -19 030 

Övriga verksamhetskostnader -526 525 -464 277 -459 001 -400 820 -363 657 

Årets resultat 8 745 16 615 -4 328 -5 617 4 435 

Årets budget 0 -6 000 -12 000 -5 800 0 

Budgetavvikelse 8 745 22 615 7 672 183 4 435 

      

Regionförbundets kansli Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall  

 2011 2010 2009 2008 2007 

Verksamhetens intäkter 321 012 171 165 107 428 94 753 81 866 

Finansiella intäkter 1 228 140 152 742 372 

Verksamhetens kostnader arbetskraft -39 359 -32 311 -25 448 -29 383 -27 338 

Övriga verksamhetskostnader -278 438 -135 981 -81 122 -66 017 -56 156 

Årets resultat 4 443 3 013 1 010 95 -1 256 

Årets budget 0 1 161 0 0 0 

Budgetavvikelse 4 443 1 852 1 010 95 -1 256 
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FoU Välfärd Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall  

 2011 2010 2009 2008 2007 

Verksamhetens intäkter 0 0 5 490 4 698 4 179 

Finansiella intäkter 0 0 10 84 6 

Verksamhetens kostnader arbetskraft 0 0 -2 437 -2 417 -2 811 

Övriga verksamhetskostnader 0 0 -2 870 -2 280 -1 618 

Årets resultat 0 0 193 85 -244 

Årets budget 0 0 0 0 0 

Budgetavvikelse 0 0 193 85 -244 

      

Reaktor Sydost Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall  

 2011 2010 2009 2008 2007 

Verksamhetens intäkter 0 0 0 4 952 4 584 

Finansiella intäkter 0 0 0 41 5 

Verksamhetens kostnader arbetskraft 0 0 0 -2 311 -2 638 

Övriga verksamhetskostnader 0 0 0 -2 682 -1 951 

Årets resultat 0 0 0 0 0 

Årets budget 0 0 0 0 0 

Budgetavvikelse 0 0 0 0 0 

 

Reaktor Sydosts verksamhet övergick till den ideella föreningen Reaktor Sydost från den 1 januari 
2009. 

FoU Välfärds verksamhet övergick till Landstinget Kronoberg från den 1 januari 2010.  
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Årets resultat 

Årets resultat är följande: 
 
 Utfall Budget Differens 
Regionförbundets kansli       4 443 tkr 0 tkr + 4 443 tkr 
Länstrafiken Kronoberg  8 745 tkr 0 tkr + 8 745 tkr 
SUMMA 13 188 tkr 0 tkr + 13 188 tkr 
 
Regionförbundets resultat 2011 uppvisar ett totalt överskott med 13 188 tkr jämfört med budget. 
 
De större resultatavvikelserna för regionförbundets kansli  
beror på följande resultatenheter: 
 
Regionförbundets kansli: 

Resultatenhet TKR 

Förtroendevalda -435 
Kansli 2 477 
Kurs och konferens 765 
Regional utveckling 893 
AV-media 247 
Övrigt 496 
SUMMA 4 443 
 
Årets utfall med 4 443 tkr beror huvudsakligen på följande faktorer: 
 

a) Under 2010 tecknades en försäkringslösning och den tidigare pensionsskulden löstes in. 
Upplösningen av den tidigare pensionsstiftelsen hos SKL blev ej helt klar förrän 2011 och detta 
innebar intäkter 2011 med 1 105 tkr 

b) Högre ränteintäkter än budgeterat (1 228 tkr jämfört med budget 200 tkr) 
c) Ett bra resultat för verksamheten på kurs & konferens som gav ett utfall på 965 tkr vilket var 

765 tkr över budget 
d) Avdelningen för regional utveckling har dels haft vakanser under året och dels ökat andelen 

personal som arbetar i projekt och har därmed fått ökade intäkter 
 
Tillsammans med tidigare positiva resultat från 2008 och 2009 så uppgår det egna kapitalet 2011 12 31 
för regionförbundets kansli till 8 607 tkr. 
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De större resultatavvikelserna för Länstrafiken Kronoberg beror på följande resultatenheter: 
 
Länstrafiken Kronoberg: 

Resultatenhet TKR 

Förtroendevalda -1 107 
Personalkostnader -984 
Räntor 926 
Växjö stadstrafik 1 671 
Krösatåg -976 
Öresundståg 7 549 
Regionaltåg 1 228 
Övrigt 438 
SUMMA 8 745 
 
Utfallet 8 745 tkr stämmer väl överens med den prognos som lämnades vid delårsrapporten (8 578 
tkr).  

Årets utfall beror huvudsakligen på följande faktorer: 

a) Resultatet för Öresundstågtrafiken var klart bättre än budget (7 549 tkr) vilket i första hand 
beror på ökade intäkter. Budgetöverskottet avsåg första halvårets verksamhet. Kostnaderna 
ökade dock dels andra halvåret och dels i och med operatörsskiftet i december 2011 vilket får 
helårseffekt 2012. 

b) Resultatet för Växjö stadstrafik var 1 671 tkr bättre än budget vilket delvis beror på ökade 
intäkter och delvis på att biogasfordonen togs i drift senare än beräknat. Täckningsgraden för 
Växjö stadstrafik ökade därmed till 56,5 %. 

c) Den nya Krösatågstrafiken startade i december 2010. Utöver den fastställda budgeten så 
beslutade förbundsfullmäktige 2010-05-28 att ytterligare 1 650 tkr skulle anslås för 2011 och 
att merkostnaden skulle täckas genom uttag av Länstrafikens trafikfond. Det slutliga resultatet 
för Krösatågstrafiken uppgick till -976 tkr jämfört med beräknade -1 650 tkr. 

d) I budget 2011 fanns 1 228 tkr för drift av ett nytt regionaltågssystem fr.o.m. december 2011. 
Trafikstarten blev senare framflyttad och beräknas nu kunna ske tidigast i augusti 2013. 

Under 2011 har det Öresundståg som regionförbundet/länstrafiken tidigare ägt sålts till AB Transitio. 
Ett hyresavtal med AB Transitio avseende tåget har därefter upprättats. Den tidigare låneskulden 
avseende tåget har återbetalats. Försäljningen innebar en reavinst på 27,2 MKR. Förbundsstyrelsen 
beslutade 2011-05-11 att anslå 2,5 MKR till projektering av Mötesspår Räppe och förbundsfullmäktige 
beslutade 2011-10-07 att anvisa ytterligare 24 MKR till Mötesspår Räppe.  

Enligt skiljedom 2010-11-22 skulle SJ AB överlåta fem Öresundståg (trevagnars motorvagnstågsätt) till 
Skånetrafiken eller de trafikhuvudmän som Region Skåne genom Skånetrafiken anvisade som köpare. 
Ett av dessa Öresundståg förvärvades av Regionförbundet södra Småland/Länstrafiken Kronoberg. 
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Köpeskillingen var 31,9 MKR. Avsikten är att tåget skall säljas vidare till AB Transitio snarast möjligt 
och att ett hyresavtal avseende tåget upprättas med AB Transitio. 

Vid utgången av 2011 så uppgick Länstrafikens eget kapital till 49 167 tkr. Enligt de antagna finansiella 
målen skall inte Länstrafikens eget kapital understiga 10 000 tkr. 

 
 

Måluppfyllelse 

Mål utifrån god ekonomisk hushållning 
I den kommunala redovisningslagen anges att mål för god ekonomisk hushållning skall fastställas.  

Förbundsfullmäktige fastställde 2010-05-28 budget för 2011 samt mål för 2011 utifrån god ekonomisk 
hushållning (§ 21/10).   

Förbundsfullmäktige fastställde 2010-12-17 Verksamhetsplan 2011 (§ 57/10).  

Finansiella mål  

Målen och måluppfyllelsen för 2011 redovisas här: 

Mål: Regionförbundets olika verksamheter skall bedrivas inom tilldelad budgetram.  
Måluppfyllelse: Klart. Utfallet 2011-12-31 är 13,2 MKR bättre än budget.  

Mål: Förbundsordningen skall revideras under 2010 med målsättningen att en ny förbundsordning 
skall träda ikraft 2011.  
Måluppfyllelse: Klart. En ny förbundsordning gäller från 2012-01-01. 

Mål: Uppfyllandet av balanskravet. Underskottet från 2007 års verksamhet avseende regionförbundets 
kansli ( -1 256 tkr) skall vara återställt senast vid utgången av 2010. 
Måluppfyllelse: Klart. 

Mål: Låneskulden skall återbetalas senast vid utgången av 2010.   
Måluppfyllelse: Klart. Låneskulden återbetalades under första halvåret 2011 i samband med 
försäljning av Öresundståget.  

Mål: Överskottet vid försäljningen av befintligt Öresundståg skall vara grundplåten för en 
infrastrukturfond.  
Måluppfyllelse: Försäljningen av Öresundståget är genomförd och inbringade en reavinst med 27,2 
MKR. Förbundsstyrelsen beslutade 2011-05-11  att anslå 2,5 MKR till projektering av Mötesspår 
Räppe. Förbundsfullmäktige beslutade 2011-10-07  att anslå ytterligare 24 MKR till  Mötesspår Räppe 
samtidigt som tidigare beslut om regional fond för infrastruktur upphävdes. 

Mål: Pensionsskulden skall inlösas och ersättas av en försäkringslösning senast vid utgången av 2010.  
Måluppfyllelse: Klart. 
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Mål: Nya satsningar och permanentande av projektverksamhet skall vara fullt finansierade och tydligt 
redovisas vid respektive beslut. Även principerna för kostnadsfördelningen mellan medlemmarna skall 
redovisas vid respektive beslut.  
Måluppfyllelse: Klart. Löpande uppföljning. 

Mål: Länstrafikens eget kapital får minska till lägst 10 MKR innan återställande ska ske.  
Måluppfyllelse: Klart. Länstrafikens eget kapital var 2011-12-31 sammanlagt 49,2 MKR. 

Mål: Kassalikviditet (betalningsförmåga på kort sikt) över 95 %.  
Med kassalikviditet avses kvoten omsättningstillgångar utom varulager/kortfristiga skulder. 
Måluppfyllelse: Klart. Utfallet 2011-12-31 var 105 %.  

Mål: Soliditet (betalningsförmåga på lång sikt) över 8 %.  
Med soliditet avses kvoten eget kapital/totalt kapital.  
Måluppfyllelse: Klart. Utfallet 2011-12-31 var 19,5 %.  
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Driftredovisning per verksamhet  

Inkl interna poster, tkr 

Regionförbundet Totalt Utfall Budget  Utfall Budgetavvikelse 
 2011 2011 2010 2011 
     
Verksamhetens intäkter 883 080 620 304 675 452 262 776 
Finansiella intäkter 2 408 450 333 1 958 
Verksamhetens kostnader arbetskraft -67 337 -61 813 -55 899 -5 524 
Övriga verksamhetskostnader -804 963 -558 941 -600 258 -246 022 
Årets resultat totalt 13 188 0 19 628 13 188 
     
Fördelat per verksamhet     
     
Länstrafiken Kronoberg     
Verksamhetens intäkter 562 068 528 640 504 287 33 428 
Finansiella intäkter 1 180 250 193 930 
Verksamhetens kostnader arbetskraft -27 978 -26 469 -23 588 -1 509 
Övriga verksamhetskostnader -526 525 -502 421 -464 277 -24 104 
Årets resultat Länstrafiken 8 745 0 16 615 8 745 
     
Regionförbundets kansli     
Verksamhetens intäkter 321 012 91 664 171 165 229 348 
Finansiella intäkter 1 228 200 140 1 028 
Verksamhetens kostnader arbetskraft -39 359 -35 344 -32 311 -4 015 
Övriga verksamhetskostnader -278 438 -56 520 -135 981 -221 918 
Årets resultat kansliet 4 443 0 3 013 4 443 
     
 

I not 17 specificeras budgetavräkning för respektive verksamhet. De olika verksamheterna 
kommenteras även i respektive verksamhetsberättelse.Till regionförbundets kansli hänförs bland 
annat regional utveckling, AV-media, Kurs och konferens, samt regionförbundets projektverksamhet. 
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Investeringsredovisning 

Investeringar 2011 2011 2010 2012 
   TKR    TKR           TKR       TKR 

   Utfall  Budget           Utfall       Budget 

Länstrafiken Kronoberg     

Kontorsinventarier kansli 48 100 79 100 

Serviceresor 75 100 814 100 

Biljettmaskiner 714 2 700 3 985 3 000 

Trafikinformation, monitorer, realtidssystem 0 300 1 133 300 

Hållplatstoppar 303 100 0 100 

Öresundståg *) 31 917 0 0 0 

Hållplatsutrop 138 1 000 570 200 

Trafikdatabas, planeringssystem 0 100 0 100 

Datautrustning 0 100 48 100 

Fordonsdatorer, fordonsutrustning 0 1 000 0 200 

Kameraövervakning 0 0 0 100 

Delsumma Länstrafiken Kronoberg 33 195 5 500 6 629 4 300 
     

Regionförbundets kansli     

Datautrustning kansli 0 300 65 300 

Kontorsinventarier  56 200 56 200 

Delsumma Regionförbundets kansli 56 500 121 500 
     
TOTALSUMMA NETTOINVESTERINGAR 33 251 6 000 6 750 4 800 
 
*) Enligt skiljedom 2010-11-22 skulle SJ AB överlåta fem Öresundståg (trevagnars motorvagnstågsätt) 
till Skånetrafiken eller de trafikhuvudmän som Region Skåne genom Skånetrafiken anvisade som 
köpare. Ett av dessa Öresundståg förvärvades av regionförbundet södra Småland/Länstrafiken 
Kronoberg. 
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Pensionsförvaltning 

Regionförbundet har från och med 2010 tecknat en försäkringslösning för all personal.  
 
Regionförbundet har pensionsavtalet KAP-KL, vilket innebär att regionförbundet under 2011 har 
avsatt 4,5 % av personalens löner som de anställda själva får placera. Denna skuld kommer att betalas 
in 2012 till Skandikon. 
 
Regionförbundets arbetsutskott har 2011-12-14 föreslagit att bestämmelser om de förtroendevaldas 
pensioner fastställs att gälla från och med 2011-01-01. Regionstyrelsen och regionfullmäktige skall 
behandla frågan under 2012.  
 
Regionförbundet har under 2011 avsatt 60 tkr avseende pensionsåtagande för förtroendevalda vars 
tjänstgöringsgrad överstiger 40 %. 
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Väsentliga personalförhållanden 
 
Personal 2011 2010 
Genomsnittligt antal anställda 106,1 98,3 
Kvinnor 67,1 60,5 
Män 39,0 37,8 
   
Fördelning mellan män och kvinnor i förbundets styrelse   
Kvinnor 9 9 
Män 6 6 
   
Fördelning mellan män och kvinnor i ledning   
Kvinnor 4 3 
Män 7 4 
   
Löner: (tkr)   
Regiondirektör och förtroendevalda  3 306  2 646 
Varav män 2 114 1 567 
Varav kvinnor 1 192 1 079 
Övrig personal 39 487 35 272 
Varav män 17 350 15 474 
Varav kvinnor 22 137 19 798 
Sociala avgifter och pensionskostnader  17 340 16 732 
   
Personalens sjukfrånvaro (uttryckt i procent)   
   
Total sjukfrånvaro i förhållande  3,21 % 3,19 % 
till den sammanlagda ordinarie arbetstiden   
   
Total sjukfrånvaro exklusive långtidssjukskrivna 2,13 % 1,79 % 
   
Andelen av total sjukfrånvaro som har varat 33,68 % 60,85% 
 i 60 dagar eller mer   
   
Sjukfrånvaron för kvinnor i förhållande till den sammanlagda   
ordinarie arbetstiden för kvinnor 4,23 % 4,23 % 
   
Sjukfrånvaron för män i förhållande till den sammanlagda ordinarie   
arbetstiden för män 1,46 % 1,49 % 
   
Sjukfrånvaro för åldersgruppen 29 år och yngre i förhållande till den    
sammanlagda ordinarie arbetstiden för den åldersgruppen 1,63 % 4,47 % 
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Sjukfrånvaro för åldersgruppen 30-49 år i förhållande till den   
sammanlagda ordinarie arbetstiden för den åldersgruppen 2,11 % 1,24 % 
   
Sjukfrånvaro för åldersgruppen 50 år och äldre i förhållande till den   
sammanlagda ordinarie arbetstiden för den åldersgruppen 5,10 % 5,32 % 
   
Andel ej sjukfrånvarande (andel anställda som inte haft någon sjukdag) 45,32 % 58,33 % 
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Verksamhetsberättelse 

RUP visar på inriktningar för det regionala utvecklingsarbetet 

Det regionala utvecklingsprogrammet formulerar ett antal perspektiv, utmaningar och målsättningar 
för att kunna uppnå visionen om ett gott liv i södra Småland.  

Södra Småland ska speglas av ett tydligt fokus på livslångs lärande. 

I södra Småland möts arbetstagarnas intressen och arbetsmarknadens kompetensbehov. 

Södra Småland ska vara ett föregångslän när det gäller att ta tillvara alla resurser på 

arbetsmarknaden. 

Södra Småland ska kännetecknas av ett gott företagsklimat och starkt entreprenörskap. 

Södra Småland ska kännetecknas av ett konkurrenskraftigt näringsliv som ständigt utvecklas och 

förnyas. 

Södra Smålands infrastruktur och trafikering ska bidra till god tillgänglighet såväl inom som till och 

från hela länet för näringsliv, invånare och besökare. 

Södra Småland ska karaktäriseras av långsiktigt hållbara kommunikationslösningar. 

Södra Småland ska karaktäriseras av goda möjliggörande livsvillkor för alla. 

Södra Småland ska ha ett innovativt kulturklimat med bredd och spets. 

Södra Småland ska vara Sveriges energieffektivaste region, med attraktiva hållbara miljöer för 

både boende och besökare. 

I det regionala utvecklingsprogrammet är dessa målsättningar nedbrutna i handlingsriktningar, som i 
sig kan ses som inriktningar eller målformuleringar för det regionala utvecklingsarbetet.  

Regionförbundet har under 2011 fortsatt att realisera de handlingsriktningar som finns formulerade i 
RUP genom såväl konkreta projekt som intensifierad samverkan inom etablerade nätverk. 
Regionförbundet bedriver sitt utvecklingsarbete genom att ta initiativ till och genomföra 
utvecklingsinsatser inom en rad områden och genom att stödja och samordna utvecklingsarbete som 
sker hos medlemmarna. Regionförbundet tar också rollen som möjliggörare, framför allt genom att 
bidra med finansiellt stöd till projekt och verksamheter, både driftsstöd och projektmedel. Regionalt 
utvecklingsarbete sker även via utförarorganisationer som förbundet äger, antingen som ensam ägare 
eller som delägare. ALMI Företagspartner Kronoberg AB, AB Destination Småland, Inkubatorn i 
Kronoberg AB och Energikontor Sydost är exempel på utförarorganisationer. 

2011 i korthet – så har regionförbundet arbetat utifrån RUP 

Kompetens- och arbetskraftsförsörjning 
Tre tematiska analyser om det framtida kompetensbehovet har tagits fram; data/IT, teknik och 
industri samt vård och omsorg. För att synliggöra allt det arbete som görs har Kompetensforum södra 
Småland etablerat en blogg för att skapa en gemensam ingång för allt som pågår i regionen – 
www.kompetenskronoberg.se. 

http://www.kompetenskronoberg.se/
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Ett samverkansavtal mellan alla utbildningsanordnare i länet har fastställts i syfte att utveckla 
yrkeshögskoleutbildningen. Kommunerna har gått samman i en gemensam projektansökan , 
”Yrkeshögskola Kronoberg för utveckling, mervärde och tillväxt”. 

Genom deltagande i Open days i Bryssel och The European Employment Forum har det regionala 
arbetet fått en tydligare koppling till det arbete och de målsättningar som genomförs på EU-nivå. 

3500 personer har deltagit i AV-medias utbildningar under året, i bland annat GapMinder , 
SymWriter, InPrint, Algodoo och WebMath. Nära 100 utbildningar har genomförts kopplat till 
kompensatoriska hjälpmedel. Antalet strömmande visningar ökade med 45% jämfört med 2010. 

Förnyelse och dynamik 
Vidareutveckling av arbetet i nätverket för kommunernas näringslivsansvariga har resulterat i att 
samtliga kommuner nu särskilt avsätter resurser till regionalt arbete.  

En handlingsplan för kulturella och kreativa näringar har fastställts av styrelsen. Under 2011 deltog 
regionförbundet i överlämnandet av rekommendationer för kulturella och kreativa näringar på 
europeisk nivå genom projektet Creative Growth. 

Programmet Främja kvinnors företagande har lanserats. Syftet är att uppnå ökad sysselsättning, 
hållbar ekonomisk tillväxt och utveckling av starka regioner genom att fler kvinnor startar, driver, 
utvecklar samt köper företag. Kronoberg har tilldelats 1,6 miljoner kr per år för 2011-2014. 

Infrastruktur och kommunikation 
Sydnet-projektet avslutades vid årsskiftet 2011. Projektet har haft fokus på att främja tillkomsten av en 
robust IT- infrastruktur med hög överföringskapacitet och öka tillgången till bredband i hela länet.  

Arbetet med framtagande av ett trafikförsörjningsprogram har inletts. Programmet ska beskriva fyra 
grundelement för framtidens kollektivtrafik; trafikering, finansiering, organisation och styrning. 

Genom samverkansprojektet TSS – tågstopp södra stambanan har nya stationer för regionaltågtrafik 
invigts i Stockaryd, Lammhult och Moheda. 

Arbetet inom Kvalitetslyftet har fortsatt med bland annat flertalet informationskampanjer, lanserande 
av ny tidtabellsapp för mobiltelefon, utvecklande av Mina sidor och införande av sms-biljett i 
stadstrafiken.  

Livskraft 
Inom miljösamverkan Kronoberg-Blekinge har projektet ”Samverkan i Sydost och Blekinge, miljö” 
avslutats under året.  Projektets övergripande syfte har varit att samverka för att kunna arbeta mot 
gemensamma miljömål. 361 handläggare från 37 kommuner och 5 länsstyrelser inom Småland, 
Gotland och Blekinge har utbildats inom projektet.  

Regional kulturplan för Kronobergs län antogs av fullmäktigeförsamlingarna i landstinget och 
regionförbundet. Representanter för kommuner, det professionella kulturlivet och civilsamhället har 
deltagit i strategiska dialoger kring 10 olika teman på regional nivå med sammanlagt cirka 300 
deltagare. Arbetets webbsida, www.kulturplankronoberg.se har under året haft 8 900 besök. 

http://www.kulturplankronoberg.se/
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Regional utveckling  

Avdelningen för regional utveckling hanterar ärenden inom både samordnings- och 
samverkansuppdraget, myndighetsuppdraget och ägaruppdraget och arbetar inom ett flertal 
arbetsområden: kultur, näringsliv, välfärd, miljö, kompetensförsörjning, utbildning, statistik och 
analys, kollektivtrafik och internationellt arbete. Den löpande verksamheten innebär handläggning 
och beredning av ärenden till arbetsutskott och styrelse, hantering av drifts- och projektstöd samt 
omvärldsorientering för medlemmarnas räkning. Avdelningen ansvarar också för de statliga 
utvecklingsmedlen. 

Utvecklingsarbetet sker i första hand genom regionala utvecklingsavdelningens personal och 
därutöver genom visstidsanställd personal på avdelningen i de projekt som bedrivs. Genom detta 
arbete samordnas och stöds utvecklingen inom tre av RUP:ens fyra utvecklingsområden: Kompetens- 
och arbetskraftsförsörjning, Livskraft samt Förnyelse och dynamik. 

Strategiskt arbete 

 

 

 

 

 

 

 

Övergripande fokus under 2011 har varit att tydligare koppla avdelningens arbete till det regionala 
utvecklingsprogrammet, vilket har inneburit en översyn av såväl organisation, arbetssätt som 
arbetsområden. Utifrån fokusområdena i 2011 års verksamhetsplan har följande insatser genomförts 
under året: 

Projektkontorets roll internt och externt 
Arbetet runt projekt och finansiering har koncentrerats inom ramen för det så kallade projektkontoret 
som under året har utvecklats till en viktig stödfunktion i projektarbete och en välfungerande enhet för 
hantering av projektmedel. Verksamheten lanserades i början av 2011 och ska vara ett internt och 
externt stöd för att öka andelen externfinansiering i regionen och höja kvaliteten i de projekt som 
bedrivs. Inom ramen för den interna verksamheten har en handbok för projektutveckling tagits fram, 
som tydliggör vilka riktlinjer som finns när det gäller bl.a. framtagande av budget och politisk 
hantering för projekt som ska drivas av regionförbundet. Projektkontoret har också arbetat aktivt med 
att stötta projektidéer – i samtliga nya projekt som initierats under 2011 har kontorets medarbetare 
engagerats. 

Externt har projektkontoret stöttat ett flertal projektidéer i länet. I maj 2011 arrangerades en 
projektdag i Ljungby som lyfte fram exempel på projekt som bedrivs i länet. Dagen, som lockade cirka 

Fokus 2011 

- Vidareutveckling och tydliggörande av projektkontorets roll internt och externt. 
- Utveckling av samarbetet i Regionalt Forum 
- Givet att nationella resurser erhålls läggs ett särskilt fokus på att främja jämställd tillväxt. 
- Genomförandet av en ”Territorial Review” av Småland Blekinge i samverkan med OECD 
- Stärka strategiska relationer med myndigheter och andra regioner, nationellt och  

internationellt 
- Tydliggöra rollen för Småland Blekinges gemensamma Brysselkontor och knyta det till 

regionförbundets reguljära verksamhet 
- Ett strategiskt arbete med att etablera ”Europas grönaste region” i nära samverkan med utvecklingen 

av ett Miljö– och klimatcentrum 
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50 deltagare, innehöll också kompetensutveckling i projektfrågor. En broschyr med goda 
projektexempel, kallad ”Projekt som gör skillnad” togs fram i slutet av året. 

Regionalt forum och jämställd tillväxt 
Samarbetet inom Regionalt Forum har vidareutvecklats under året och har bland annat resulterat i 
projektet ”TvärdraG” som är ett regionalt profileringsprojekt och startskottet på ett långsiktigt arbete 
som ska locka fler inflyttare till Södra Småland och öka stoltheten hos dem som bor här. 

Ett särskilt fokus har lagts på att främja jämställd tillväxt genom den ansökan om medel till ett 
Resurscentrum för kvinnor i södra Småland som lämnades in i april. Målsättningen för perioden är att 
lägga grunden till, och möjliggöra ett gemensamt samlat arbete i länet kring frågor som berör kvinnors 
villkor och förutsättningar som företagare.  Formellt beslut om tilldelning av medel erhölls i augusti 
varefter en rekryteringsprocess inleddes. Från och med 2011-12-01 finns en projektledare på plats och 
har inlett arbetet. 

OECD och nationella samarbeten 
Genomförandet av en ”Territorial Review” av Småland Blekinge i samverkan med OECD har 
genomförts med huvudansvarig projektledare från regionförbundet. Avslutningskonferensen 
genomfördes i Ronneby i november. Avdelningen har bedrivit strategiskt samarbete med flera 
myndigheter nationellt, bland annat vad gäller kulturella och kreativa näringar samt genom den 
omfattande OECD-studien som genomförts. 

Brysselkontoret 
Under året har Småland-Blekinges gemensamma representationskontor i Bryssel och arbetsgrupperna 
fortsatt sitt arbete utifrån egna handlingsplaner som riktats mot lobbyaktiviteter, gemmensamma svar 
på EU:s olika samråd, exempelvis Horizon2020, informationsinhämtning och nätverkande. Under 
året beviljades dessutom medel för kompetensutveckling av 440 ledamöter och tjänstemän inom 
samarbetet. Inom flera av avdelningens arbetsområden har arbetet fått tydligare kopplingar till det 
arbete och de målsättningar som genomförs på EU-nivå. 

Etablering av Europas grönaste region 
Avdelningen ansvarar för Klimatkommissionens arbete, vilket i samverkan med Energikontor Sydost 
har bedrivits enligt handlingsplanen med visionen ”Södra Småland skall förena hållbar tillväxt och 
attraktiva miljöer med effektiv resursanvändning och minimal klimatpåverkan”. 
 

Kulturområdet 

Regionförbundet utvecklar, samordnar och handlägger kulturärenden och har en samordnande roll för 
länets kulturpolitik. Kulturpolitiken arbetar med ett omfattande reformarbete med en ökad 
regionalisering - statens kultursamverkansmodell. Det innebär att regionerna får ett utökat ansvar 
över statens medel för regional kulturverksamhet från och med 2012 och att regionförbundet södra 
Småland i delat ansvar med Landstinget Kronoberg får ansvar för att fördela statens bidrag till 
regional kulturverksamhet. Detta är ett resultat av årets arbete som har utgått från följande 
fokusområden:  
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Kulturplan och kultursamarbete i sydost 
En arbetsmodell inspirerad av Cultural Planning har prövats i syfte att involvera och ge ett brett 
beslutsunderlag för den regionala kulturplanen.  Arbetets webbsida, www.kulturplankronoberg.se har 
under året haft 8 900 besök. Representanter för kommuner, det professionella kulturlivet och 
civilsamhället har deltagit i strategiska dialoger kring tio olika teman på regional nivå med 
sammanlagt cirka 300 deltagare. En remissperiod har genomförts. En treårig plan har slutligen 
godkänts av fullmäktigförsamlingarna i Landstinget och regionförbundet. 

Styrdokumenten avseende Sydostsamarbetet har reviderats, däribland uppdragen till gemensamt 
drivna kulturverksamheter. 

Överenskommelser med interregionala aktörer 
Överenskommelser avseende interregionala verksamheter liksom verksamheter som ingår i statens 
kultursamverkansmodell har följts upp. Det innebär på idrottsområdet att regionförbundet södra 
Småland har initierat dialog kring Idrottsöverenskommelse Småland avseende Smålands 
Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. På kulturområdet har verksamhetsplaneringssamtal 
genomförts med samtliga konsulentverksamheter (film, dans, teater, hemslöjd) och med 
Ljungbergmuseet för att tydligare koppla planeringen till Regional kulturplan för Kronobergs län 
2012-2014.  

Styrning av driftsstöd 
Styrningen har utvecklats genom det nya styrdokumentet, Regional kulturplan för Kronobergs län, och 
kopplingen till utförarorganisationernas verksamhetsplaner och redovisningar. En ny kulturberedning 
inrättades för att styra det regionala arbetet kring kulturplanen. Regionala projektmedel har sökts för 
16 kulturprojekt varav sju har beviljats. Därutöver har fem projekt utvecklats med direkt koppling till 
den nya kulturplanen och i samverkan med externa parter.  

Dans i Sydost får driftsstöd av regionförbundet och har under året fortsatt att skapa en bärkraftig 
grund för dansen för en långsiktig och stabil struktur. Verksamheten har under året arbetat med att 
uppfylla målen för att stärka dansens ställning, bredda intresset för dans och tillgängliggöra dansen 
som konstform för allmänheten samt främjat samarbetet mellan olika intressenter på området. 
 

Miljöområdet 

Inom miljöområdet arbetar regionförbundet bl.a. med Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge och 
ansvarar för Klimatkommissionens arbete.  

 

 

 

Fokus 2011 

- Förbereda, förankra och utforma en regional kulturplan i nära samarbete med berörda aktörer 
- Utveckla kultursamarbetet i sydost 
- Initiera överenskommelser med de aktörer som på olika sätt erhåller stöd från förbundet 
- Utveckla styrningen av driftstöd och projektmedel 

 

Fokus 2011 

- Genomföra Klimatkommissionens handlingsplan 
- Stärka samverkan mellan kommunernas miljökontor, planeringskontor och näringslivsområdet  

för att tydliggöra miljökontoren som en resurs för lokal och regional utveckling 
 

http://www.kulturplankronoberg.se/
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Utifrån fokusområdena i 2011 års verksamhetsplan har följande utförts på miljöområdet: 

Klimatkommissionen har under året bedrivit arbete enligt handlingsplanen. Energikontor Sydost 
beviljades under året medel för projektet K3 vilket avser att genomföra huvuddelen av 
Klimatkommissionens handlingsplan. Under hösten har förslag på reviderad handlingsplan för 
Klimatkommissionen tagits fram.  

Inom miljösamverkan Kronoberg-Blekinge har bl.a. projektet ”Samverkan i Sydost och Blekinge, 
miljö” avslutats under året.  Projektets övergripande syfte har varit att samverka för att kunna arbeta 
mot gemensamma miljömål. 361 handläggare från 37 kommuner och 5 länsstyrelser inom Småland, 
Gotland och Blekinge har utbildats inom projektet. Det har även tagits ett första steg mot att utveckla 
byggsamverkan mellan kommunerna i länet. En samlad miljö- och byggsamverkan planeras omfatta 
en heltidstjänst på regionförbundet. För miljösamverkans verksamhet hänvisas till särskild 
verksamhetsberättelse. 
 

Välfärdsområdet 

Regionförbundet arbetar med samordningsuppdrag inom välfärdsområdet och arbetar för att utveckla 
långsiktiga strukturer för samverkan och samordning. Förbundet har en viktig roll som länk mellan 
medlemmarna och SKL, Socialstyrelsen och andra myndigheter. 

 

 

 

 

Utifrån fokusområdena i 2011 års verksamhetsplan har följande genomförts: 

Regionförbundets roll på välfärdsområdet 
Regionförbundet har under året inom ramen för samordningsuppdraget initierat ett arbete för att 
tydliggöra de olika aktörernas roller inom välfärdsområdet i länet. I januari 2012 ska en konferens 
genomföras för gemensamt ställningstagande kring organisation och roller i arbetet. 

Samordning av nationella projekt 
Regionförbundet har tagit på sig en projektägarroll i flertalet av de nationella projekt och satsningar 
som initierats från centralt håll, framför allt från SKL och Socialstyrelsen. Under året har samordning 
skett inom sju olika områden. 

Medlemsstöd 
Under året har ett intensivt utvecklingsarbete genomförts med syfte att förstärka strukturerna för ett 
långsiktigt hållbart arbete inom socialtjänsten och hälso- och sjukvårdens angränsande områden. 

Länsövergripande folkhälsopolicy 
Regionförbundet har i viss utsträckning deltagit i det pågående arbetet med att utforma en 
länsövergripande folkhälsopolicy. Regiondirektören ingår i projektets styrgrupp. 

Fokus 2011 

- Tydliggöra regionförbundets roll på välfärdsområdet 
- På regional nivå samordna större nationella projekt/satsningar 
- Stödja medlemmarna i arbetet med förstärkta strukturer för kunskapsutveckling 
- Delta i utformandet av en länsövergripande folkhälsopolicy 
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Näringslivsområdet 

 

 

 

 

 
Inom näringslivsområdet har arbetet under året bedrivits inom flera delområden. Det operativa 
arbetet direkt gentemot företag och i projekt har bedrivits i de av förbundets hel- eller delägda 
bolagen. Avdelningen verkställer ägaruppdraget avseende dessa bolag. Under året har arbetet i 
fokusområdena bedrivits enligt följande: 

Stärkta kopplingar 
Samordnarna inom näringslivs- och kompetensförsörjningsområdena har genomfört flera aktiviteter 
som kopplat näringslivs- och kompetensörjningsfrågorna närmare varandra. Därutöver har projekt 
med denna inriktning initierats och påbörjats. 

En del i avdelningens utvecklingsarbete har varit att vidareutveckla arbetet i nätverket för 
kommunernas näringslivsansvariga och på så vis stärka länkarna mellan lokalt och regionalt 
näringslivsarbete. Detta har inneburit en ökad samverkan inom flera områden och har bland annat 
varit en del i skapandet av projektet TvärdraG som bedrivs under perioden 2012-2014. Inom nätverket 
har den regionala dimensionen successivt fått ökad betydelse och arbetet kommer att fortsätta 
vidareutvecklas under 2012. 

Strategi för kreativa näringar 
Under 2011 har regionförbundet i samverkan med företrädare för kultur och näringsliv i kommuner, 
kulturinstitutioner, näringslivsorganisationer och företag utarbetat en strategi och en handlingsplan 
för kulturella och kreativa näringar som fastställts av styrelsen. Ansökan om medel till projektet Re-
think har godkänts och det genomförs under två år med start i januari 2012. Regionförbundet har 
också varit representerat i Designregion Smålands styrelse och ingått i det nationella nätverket 
Generator. Under 2011 deltog förbundet i överlämnandet av rekommendationer för kulturella och 
kreativa näringar på europeisk nivå genom projektet Creative Growth som avslutades under året. 

Samverkan med Linnéuniversitetet 
Regionförbundet har samverkat med Linnéuniversitetet i olika sammanhang med koppling till arbetet 
med innovationssystem. Arbetet har naturligt en länsöverskridande karaktär både gentemot Kalmar 
län och Småland-Blekinge. Exempel på samarbeten som bedrivits inom detta område är 
handlingsplanen för träsektorn, RISE-samarbetet och Fyrklöversamarbetet. 

Övriga händelser på näringslivsområdet 2011 
Ett omfattande arbete genomförts inom ramen för den OECD-studie som till stora delar genomfördes 
under 2011. I en regional arbetsgrupp har tjänstemän från de i projektet ingående fyra regionerna  

ingått. Länsstyrelserna i Kalmar och Kronoberg har varit medfinansiärer. Regionförbundet södra 
Småland har varit huvudansvarig för projektet. Styrgruppen för Småland/Blekinge har utgjort 

Fokus 2011 

- Stärka kopplingarna mellan näringslivs- och kompetensförsörjningsfrågor 
- Stärka länkarna mellan lokalt och regionalt näringslivsarbete 
- Utarbeta en strategi för arbetet med kreativa näringar i samverkan med aktörer i regionen 
- Vidareutveckla arbetet med innovationssystem och kluster i nära dialog med Linnéuniversitetet 

genom gemensamma strategier 
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styrgrupp. 26 mars - 1 april genomfördes det första studiebesöket från OECD i de fyra regionerna som 
avslutades med en konferens i Växjö som hade cirka 100 besökare. Veckan efter midsommar 
genomfördes andra studiebesöket. Samtliga möten under dessa två veckor blev lyckade där OECD 
intervjuade cirka 150 personer under 15 möten på 10 platser. Under sommar och tidig höst 
sammanställdes rapporten och 10 november hölls en konferens i Ronneby med cirka 200 besökare. 
Medie- och omvärldsintresset för OECD-rapporten har varit, och är, stort. OECD har varit mycket 
nöjda med arbetsprocessen och betecknar Småland/Blekinges insats i utredningsarbetet bland det 
bästa de varit med om. Processen har innefattat en hel del innovativa lösningar vad gäller bl.a. 
kommunikation. Exempel på sådana är webbsändning och en uppsättning kort med OECD:s slutsatser 
och rekommendationer som skapat ett stort intresse. Det goda samarbetet mellan de fyra regionerna 
och med OECD har gett genomslag bland annat hos Näringsdepartementet. Vår region har lyckats få 
en rad intressenter att bli varse vad vi gör och planerar att göra. 2012 skall OECD arbetet formellt 
avslutas med en lanseringskonferens i Stockholm under våren samt slutrapport till Tillväxtverket. Det 
finns slutsatser i rapporten som kräver insatser från andra än regionförbundet, vilket innebär att 
förbundets roll blir att utveckla dialogen med bl.a. Näringsdepartementet, Linnéuniversitetet, Sveriges 
Kommuner och Landsting, EU:s DG Regio, regionerna i Jönköping, Kalmar och Blekinge. 

 
Kompetensförsörjningsområdet 

Kompetens- och arbetskraftsförsörjning har under 2011 i många sammanhang lyfts fram som en av de 
viktigaste frågorna för regionens framtida utveckling. Regionförbundet har en samordnande roll för 
att stödja kommunerna i deras arbete med skolfrågor men har också ett statligt uppdrag att ansvara 
för länets kompetensplattform. 

 

 

 

Under året har arbetet i fokusområdena bedrivits enligt följande: 

Skola och föräldraskap 
Regionförbundet har under hösten 2011 finansierat en förstudie inom Yrkeshögskola Kronoberg där 
avsikten har varit att undersöka om, och i så fall hur, arbetet med yrkeshögskoleutbildningar i 
regionen kan utvecklas. Arbetet har resulterat i ett samverkansavtal mellan alla utbildningsanordnare i 
länet och ekonomisk uppbackning av alla kommuner samt en gemensam projektansökan för ett 
framtida projekt, ”Yrkeshögskola Kronoberg för utveckling, mervärde och tillväxt”. Projektet ”Det goda 
föräldraskapet” som initierades av regionförbundet under 2009 och som genomförts 2010-2011 har 
avslutats. Projektets syfte var att utbilda handledare för att på olika sätt stödja föräldrar i sin roll. 
Under hösten 2011 har ett samverkansavtal upprättats och samtliga aktörer bidrar till en 50-procentig 
samordningstjänst för att fortsätta det regionala arbetet med föräldrastöd, till att börja med under 
2012-2013. 

Kompetensplattform 
Under 2011 har arbetet med kompetensplattformen synliggjorts och stabiliserats på olika sätt. 
Kompetensforum södra Smålands arbete har utvecklats och tydliga prioriteringar för arbetet har tagits 

Fokus 2011 

- Utveckla regionförbundets roll på skolområdet genom att fokusera mer på länsgemensamma strategier 
- Synliggöra och stabilisera arbetet inom kompetensplattformen i nära samverkan med berörda aktörer 
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fram. Tre tematiska (data/IT, teknik och industri samt vård och omsorg) analyser om det framtida 
kompetensbehovet har tagits fram under hösten. Tre större konferenser har anordnats - en i samband 
med att rapporterna släpptes och därutöver två andra konferenser. Fyra workshops med olika teman 
och inriktningar har anordnats för att diskutera det framtida kompetensbehovet. För att synliggöra allt 
det arbete som görs inom området har Kompetensforum södra Småland etablerat en blogg för att 
skapa en gemensam ingång för allt som pågår i regionen – www.kompetenskronoberg.se. Utöver detta 
har flera projekt tagits fram utifrån de konkreta behov som lyfts fram inom ramen för 
kompetensplattformsarbetet, till exempel Plug-in, Studie- och yrkesvägledning i förändring, 
Studentmedarbetare, förankring av Vård och omsorgscollege. 

Därutöver har arbetet med kompetensförsörjning och kompetensplattformen under året fått tydligare 
kopplingar till det arbete och de målsättningar som genomförs på EU-nivå. 
Kompetensförsörjningsgruppen inom Småland-Blekinge har besökt Bryssel i mars och under året har 
även Open Days och The European Employment Forum besökts. Regionala målsättningar och 
prioriteringar har påverkats av Europa2020-strategin. 

 
Internationellt arbete 

 

 

 

 
ERB 
Under 2011 har det internationella arbetet fortsatt genom att förbundet aktivt deltagit i ERB:s 
aktiviteter. Regionförbundets ordförande har agerat vice ordförande inom ERB och har förberett nästa 
års ordförandeskap genom att samla medlemmarnas intresse och förbereda en handlingsplan. 
Regionförbundet har dessutom engagerat unga politiska representanter i länet i ERB:s struktur för 
ungdomar. 

Internationella forum för politisk påverkan 
ERB har bland annat använts som informationsplattform och påverkansforum inom det förberedande 
arbetet inför EU:s framtida programperiod och program för Östersjöområdet. 

Internationella perspektiv i befintliga satsningar 
Arbetet gällande Sydafrika har bland annat resulterat i fyra pågående projekt inom samarbetet och en 
särskild satsning har gjorts för en dialog med företrädare för finansiärer från Sida och ICLD. 
Regionförbundet har dessutom byggt nya kontakter med Administrationen i Katalonien med fokus på 
kulturella och kreativa näringar. Utifrån detta samarbete har finansiering sökts tillsammans med bl.a. 
den spanska regionen, men ansökan avslogs i december. 

Utöver detta har samarbetet som initierades i samband med Expo 2010 fördjupats under året. 
Kontakterna med den kinesiska staden Suzhou har utvecklats. Under våren 2011 tog regionförbundet 
emot besök av två delegationer från staden, och i oktober reste en delegation från länet till Kina. Vid 
resan besöktes bland annat svenska företag, Exportrådet och Svenska Generalkonsulatet. Diskussioner 

Fokus 2011 

- Implementering av Euroregion Baltics (ERB) handlingsplan 
- Använda internationella forum för politisk påverkan 
- Inkludera internationella perspektiv i redan befintliga satsningar och tillvarata internationell finansiering 

 

http://www.kompetenskronoberg.se/
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fördes också med Suzhou om fördjupat samarbete, framförallt på miljöområdet där vattenrening är av 
stort intresse. Under året har förbundet därutöver valt att förstärka satsningen genom att anställa en 
särskild Kina-samordnare. Regionförbundet har också, tillsammans med regionförbundet Kalmar län 
och Linnéuniversitetet, arbetat för att etablera ett näringslivskontor i Shanghai. I slutet av 2011 
beviljades EU-medel till projektet, vilket innebär start under 2012. 

 

Infrastruktur och kommunikationer  

Staben för infrastruktur och kommunikationer inrättades i februari 2010 med syfte att på ett 
övergripande sätt arbeta med långsiktig strategisk transportplanering som innebär infrastruktur och 
kommunikationer i samverkan.   

Genom tillkomsten av ny kollektivtrafiklag kommer stabens arbete delvis att organiseras om från 
2012-01-01. Trafiknämnden blir den politiskt ansvariga nämnden för den upphandlade trafiken som 
administreras av Länstrafiken Kronoberg. Den strategiska infrastruktur- och kollektivplaneringen 
överförs den första januari till regionstyrelsen. Berörd tjänsteman för myndigheten kommer med 
anledning av förändringen att tillhöra avdelningen för regional utveckling.  

 

 

 

 

 

 

 
Strategiskt arbete 
Under året har Planeringsrådet, som inrättades under 2010, funnit sin arbetsform. Rådet består av 
representanter från kollektivtrafiken, miljö och regional utveckling och har till uppgift att omhänderta 
och bedöma till regionförbundet inkomna planer i form av kommunernas översiktsplaner, 
detaljplaner, vindkraftutbyggnadsplaner, etc. men även planer från Trafikverket och andra 
intressenter. Syftet är att ge en så allsidig belysning av planerna som möjligt, i enlighet med Plan- och 
Bygglagen (PBL). Ytterst har dessa planer sedan anhängiggjorts i regionförbundets trafiknämnd. 

Länstransportplan 
Våren 2010 fastställdes Länstransportplanen för Kronobergs län av regionförbundets 
Förbundsstyrelse. Regionstyrelsen befinner sig nu i en genomförandefas där regionförbundet varje 
enskilt år beslutar om planens och de ingående objektens genomförande. Arbetet genomförs av en 
tjänstemannagrupp, kallad Arbetsgruppen för strategisk utvecklingsplanering. Gruppen har haft sex 
möten under perioden. 

Fokus 2011 

• Länstransportplan för Kronobergs län 2010-2021 
• Utforma trafikförsörjningsprogram i enlighet med kollektivtrafiklagens bestämmelser 
• Pågatåg nordost – Södra Småland: Nya tågstopp i Diö, Markaryd, Vislanda och Gemla 
• TSS – Tågstopp södra stambanan: Nya tågstopp i Lammhult, Moheda och Stockaryd 
• TUSS – Tillväxt och utveckling i södra Sverige: Nya mötesspår i Åryd och Örsjö 
• Sydostleden, cykelled mellan Simrishamn och Växjö 
• MOS – Baltic-link Motorways of the Sea: Öka modalitet i transportkorridoren Baltic-link 
• Upphandling av skolskjutstrafik och serviceresor 
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 Framtidens kollektivtrafik 
Arbetet med att forma regionförbundets ambitioner för framtidens kollektivtrafik har bestått i att 
utreda och beskriva fyra grundelement: trafikering, finansiering, organisation och styrning. I enlighet 
med kollektivtrafiklagens bestämmelser har arbetet med trafikförsörjningsprogrammet inletts på 
allvar under 2011. 

Kollektivtrafik Småland är ett samarbete med Kalmar och Jönköpings län och handlar om vilken 
ambition som ska antas för den länsgränsöverskridande trafiken.  

Nya tågstopp, mötesspår och en cykelled 
Ambitionerna kring de nya tågstoppen har till största del infriats under året. Även de stora och 
efterlängtade ombyggnaderna av Växjö bangård och Alvesta Resecentrum har påbörjats som, när de är 
färdiga, kommer att bli två betydligt bättre anläggningar med större kapacitet och tillgänglighet för 
tågtrafiken och dess resenärer.  
Regionförbundet har varit projektägare för TSS - Tågstopp södra stambanan som är ett 
samverkansprojekt mellan berörda kommuner, Jönköpings länstrafik och Trafikverket. De planerade 
tågstoppen i Moheda, Lammhult och Stockaryd på södra stambanan invigdes den 4 januari 2012.  
  
Regionförbundet har även varit projektägare för projektet Pågatåg Nordost- Södra Småland som 
omfattar nya stationer för regionaltågstrafik i Markaryd, Diö, Vislanda och Gemla. Projektet pågår i 
samverkan med Region Skåne och Trafikverket och finns med i regeringens nationella plan för 
transportinfrastruktur 2010-2020 och finansierar delvis ombyggnaden av Växjö bangård. Projektering 
pågår och den första stationen invigdes på försommaren 2011, i skånska Sösdala. 
  
Regionförbundet har administrerat projektet TUSS- Tillväxt och utveckling i södra Sverige som är ett 
samverkansprojekt mellan berörda kommuner, regioner och Trafikverket som omfattar mötesspår i 
Åryd, Örsjö och Alvesta Resecentrum. Mötesspåret i Åryd driftsattes i december 2011. 
 
Under våren konstaterades att ett nytt mötesspår i Räppe är nödvändigt för att optimera tillkommande 
trafik när infrastrukturinvesteringarna är genomförda. Efter diskussioner med trafikverket beslutade 
regionstyrelsen att finansiera en stor del av spåret i Räppe samt att undersöka möjligheten för EU-
finansiering. Byggnationen i Räppe bidrar till att betydande kostnadsfördelar uppstår tillsammans 
med ombyggnaden av Växjö bangård. Projekteringen av Räppe inleddes hösten 2011. Sist men inte 
minst godkändes i december ansökan om EU-medel för att genomföra projektet Sydostleden – en 
cykelled mellan Simrishamn och Växjö, där regionförbundet är projektägare. Leden är ett 
samverkansprojekt mellan åtta kommuner, tre regioner och Trafikverket. 
 

Baltic-link Motorways of the Sea 
Baltic-Link Motorways of the Sea, Karlskrona-Gdynia är ett EU-projekt inom TEN-T för intermodala 
godstransporter utmed väg 27 och Kust till kust banan från Alvesta i Sverige till Gdynia i Polen. 
Projektet godkändes i januari 2010 och pågår till december 2013. Total omslutning 854 mkr och 
regionförbundet södra Småland är projektägare. Projektet invigdes officiellt den 3 december 2010 med 
företrädare från både den Svenska och Polska regeringen. 
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Upphandling av skolskjutstrafik och serviceresor 
Under året genomfördes den gemensamma upphandlingen av skolskjuts och Serviceresor i länet. 
Trafiken har upphandlats och samordnats på uppdrag av länets kommuner och landsting.  

Övriga händelser under året  

Tågtrafik 
Öresundståg bytte i december operatör efter en överenskommelse med DSB/First. Veolia Transport 
tog istället över ansvar och personal. Samtidigt övergick ansvaret för tågtrafiken mellan Alvesta och 
Kalmar från SJ till länen. DSB-Småland har under året tagit över ansvaret för Krösatågssystemet efter 
Merresor och denna övergång har visat sig fungera bra.  
SJ minskade trafikutbudet mellan Kalmar och Göteborg genom att flytta två dubbelturer från Kalmar 
till Växjö. Därför är det nu tre genomgående turer kvar mellan Kalmar och Göteborg. 

Samarbete med Småland Airport 
Avdelningen har ett pågående informationsutbyte med Smaland Airport och bevakar på 
tjänstemannanivå regionens intressen i flygplatsens verksamhet. Under året inleddes ett samarbete 
med flygplatsen och sydsvenska industri- och handelskammaren om att konkretisera flygplatsens 
regionala nytta. Ett annat arbete som påbörjats under året var arbetet med specificering av 
flygplatsens riksintresseområde, där avdelningen intagit en aktiv roll.  

 
Länstrafiken Kronoberg 

2011 har för Länstrafiken Kronoberg varit ett händelserikt år. Problem med DSB First ekonomi ledde 
till att avtalet med dem upphörde i förtid.  Veolia Transport blev ny entreprenör för driften och DSB 
för underhållet. I styrelsen beslutades att trafikstörningsinformation och trafikledning är viktigt att 
hantera ut mot resenärerna och gav länstrafiken i uppdrag att förstärka bemanningen avseende detta 
och införskaffa den teknik som krävs.  

Några siffror 

• Resandet har under 2011 ökat med 0,8 % i Växjö stadstrafik och 1,5 % i regiontrafiken jämfört 
2010 (siffror exklusive skolkort). 

• Intäkterna för busstrafiken har ökat med 1,1%. 
• Försäljningen på Mina sidor har ökat med 24,7% och är den näst störst försäljningskanalen efter 

kundcenter. 
• Andelen kontanter ombord på bussarna ligger på 29,7% i december 2011,vilket är att jämföra med  

77,8 % 2008.  
• Antalet medlemmar på Mina sidor har ökat med 43% och har i december 14 343 medlemmar. 
• Våra resenärer i Kronoberg (de som reser minst en gång i månaden) är lika nöjda med 

kollektivtrafiken i länet som under 2010. NKI (Nöjd Kund Index) ligger på 62% och är högre än 
riksgenomsnittet som under 2011 är 59%, vilket är en minskning med 4 % jämfört med 2010. 

• Antalet kunder som är nöjda med sin senaste resa ökar från 76% % nöjda kunder 2010 till 78% 
nöjda kunder 2011. 
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Trafik 

Det har varit ett hektiskt år för Trafikavdelningen och länstrafiken i stort, med flera stora projekt 
utöver det löpande arbetet. Året har främst präglats av upphandling av skolskjuts- och linjetrafik, 
planering inför linjetrafikens trafikstart 2013 och utökning av tågtrafiken. 

 

 

 

 

 

 
Bättre kontroll och samarbete 
Under året har omdisponering av egna kostnader gjorts vilket har medfört att en kvalitetskontrollant 
har kunnat anställas inom budgetramen. Kontrollverksamheten har därmed fått en kraftig skjuts 
framåt och planering för vitesföreläggandet i nästa avtalsperiod har påbörjats.  
Flera olika mötesformer har inrättats för att förstärka samarbetet med förarna och entreprenörerna: 
ledningsgrupp, förarråd, driftmöten och ett årligt förarevent. Dialogen har under året förbättrats och 
uppskattats av såväl Länstrafiken som entreprenörer och förare. 
  
Nya kanaler vid trafikstörningar 
Nya kanaler för att nå resenärer vid trafikstörningar har utvecklats. Arbetet pågår och kommer att 
utföras och utvecklas under 2012. Underlag för en upphandling av ett system för 
trafikstörningsinformation har tagits fram. Upphandlingen kommer att ske 2012.  
 
Linjeöversyn och upphandlingar  
En långsiktig linjeöversyn har gjorts för både regiontrafiken och stadstrafiken och beslut är fattade av 
regionstyrelsen om trafiken 2013.  
Mycket arbete har lagts ner på upphandlingarna av skolskjuts- och linjetrafik. Trafikavdelningen har 
bidragit på flera sätt, bland annat genom planering av den nya trafiken och framtagande av 
fordonsspecifikationer och andra kravspecifikationer. Skolskjutsupphandlingen var klar sommaren 
2011 och i linjetrafikupphandlingen skickades anbudsunderlagen ut i december.   
 
Utveckling av planeringsverktyg och tekniska system 
Det löpande arbetet med att utveckla planeringsverktygen Boomerang, Rebus, Buspos och Consat 
samt vidareutvecklingen av andra tekniska systemen är löpande arbeten som under året har 
genomförts enligt plan.  
 
Övriga händelser under året 
 
Ny trafik 
Under året har en ny stadslinje införts i Växjö. Linje 8 som går mellan Sandsbro och Grand Samarkand 
är den första busslinjen i Växjö som går på tvären med möjlighet att byta till samtliga linjer inom 

Fokus 2011 

• Organisera och förstärka fordons- och kvalitetskontroller 
• Förstärka samarbetet med förarna och entreprenörerna 
• Utveckla nya kanaler som vi kan använda vid trafikstörningar för att nå resenärerna 
• Bidra i upphandlingen av skolskjuts- och linjetrafik 
• Göra en långsiktig linjeöversyn 
• Utveckla Rebus, Boomerang, Buspos och Consat som planeringsverktyg 
• Vidareutveckla de tekniska systemen 
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stadstrafiken. Länstrafiken har även skapat möjligheten för hockeyintresserade att ta bussen till och 
från Växjölakers hemmamatcher med nya linje 8 eller linje 3. 
 

Marknad och försäljning  

Marknads- och försäljningsavdelningen har under 2011 i huvudsak fortsatt att jobba med de åtgärder 
som finns beskrivna i Kvalitetslyftet. Kvalitetslyftet är en av fullmäktige fastställd plan för att öka 
kvaliteten inom verksamheten och vända den negativa utvecklingen vad gäller såväl resande som 
kundnöjdhet i busstrafiken.  

 

 

 

 

 
Varumärket Länstrafiken Kronoberg 
Ett starkt varumärke har lättare att attrahera nya kunder, varför länstrafiken ständigt jobbar med att 
stärka sitt varumärke. Länstrafiken Kronobergs varumärkesarbete har under året fokuserat på att öka 
kunskapen om kollektivtrafiken och har resulterat i flera förbättringar och förändringar. Den största 
förändringen är den nya varumärkesplattformen och grafiska profilen som under året har antagits. 
Varumärkesplattformen kommer att tas i bruk under hösten 2012. Också länstrafikens webbplats har 
utvecklats och förbättrats genom ny layout och omarbetning. 
 
Hit och Hän, Länstrafiken Kronobergs kundtidning, som på ett lättillgängligt och tilltalande sätt 
informerar om länstrafiken, har producerats i tre nummer under året och distribuerats till samtliga 
hushåll i Kronobergs län. 
 
Som ett steg i att öka kunskapen om kollektivtrafiken har ett stort testresenärsprojekt i regiontrafiken 
genomförts och ett mindre i samarbete med Växjö kommun. Syftet med projektet är att få inbitna 
bilister att prova kollektivtrafiken och lära känna den, med förhoppningen att deltagarna även efter 
projektet vill fortsätta att resa med kollektivtrafiken. Resultaten kommer att utvärderas under 2012. 
  
Dessutom har flera olika kampanjer för Öresundståg, Krösatåg och busstrafiken genomförts. Den nya 
busslinjen 8 har lanserats och länstrafiken har också arbetat med invigningen av de nya tågstationerna 
i Lammhult och Moheda samt deltagit på en rad olika mässor. 
  
Tillgänglighet och information 
För att göra reseinformation mer tillgänglig för resenärerna har en ny tidtabells-app, kallad Mobitime 
införts. Genom att ladda ner appen kan länstrafikens resenärer ta del av exempelvis hållplatstiderna 
direkt i mobilen. Informationstavlor har installerats på hållplatserna, i syfte att bättre och snabbare nå 
ut med information till resenärerna. Länstrafiken har även öppnat en officiell Facebooksida som 
fungerar som mötesplats för resenärerna och Länstrafiken Kronoberg. Här ges resenärerna möjlighet 
till dialog med länstrafiken och trafikinformation publiceras med jämna mellanrum.  

Fokus 2011 

• Stärka varumärket och öka kunskapen om kollektivtrafiken  
• Utveckla nya kanaler/rutiner för information kring trafikstörningar 
• Utveckla nya försäljningskanaler 
• Klargöra och följa upp målet med kontanthanteringen  
• Införa/slutföra prisdifferentieringen 
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Ett stort arbete kring trafikstörningar har påbörjats och även kundcenter har sett över sina 
arbetsrutiner vid trafikstörningar.  
 
Kontanthantering  
Länstrafiken har under året, utifrån fastställd handlingsplan, fortsatt att arbeta med att minska 
kontanthanteringen på bussarna. Det finns flera anledningar till detta, men den viktigaste är att  
förbättra arbetsmiljön för länstrafikens förare. Dessutom gör den minskade kontanthanteringen att 
påstigningen går snabbare och förseningarna minskar. Som ett steg i detta arbete har flera nya 
försäljningskanaler utvecklats. Under hösten har SMS-biljett införts i Växjö stadstrafik och kommer 
att införas i regiontrafiken 1 feb 2012. Mina sidor på Länstrafikens webbplats har förbättrats både vad 
gäller gränssnitt och prestanda och har bland annat medfört att resenärerna nu kan få sin 
resegarantiersättning utbetald via Mina sidor.  
  
Uppföljningen av kontanthanteringen har genomförts månadsvis. När alla planerade 
försäljningskanaler är på plats uppskattas att kontanthanteringen ombord på bussarna kommer att 
ligga på 5-10%. Prisdifferentieringen har inte genomförts eftersom SMS-biljetten infördes i slutet av 
2011, och kommer därför att införas under våren 2012. En omfattande informationskampanj kommer 
att genomföras i samband med införandet av pris differentieringen.  
 
Övriga händelser under året 
Zon- och taxeändringar 
Under hela hösten en stor zonutvärdering genomförts som bland annat resulterade i införandet av 2-
,4- och 6-zonskort och taxeändringar.  
 

Serviceresor 

Serviceresor utför färdtjänst och riksfärdtjänst på uppdrag av regionförbundets medlemmar, Alvesta, 
Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och Älmhult. Kompletteringstrafik på uppdrag av Länstrafiken 
och på uppdrag av Landstinget Kronoberg svarar Serviceresor för sjukresor inom/utom länet. 
Serviceresors uppgift är att samordna resorna på bästa möjliga sätt. Resorna utförs av entreprenörer 
som kör trafiken med tre typer av fordon. Bil (”personbil”), specialfordon vilka är speciellt anpassade 
för resenärer med funktionsnedsättning till exempel rullstolsburna och Linnean specialinredd buss för 
sjukresor till och från Lund/Malmö. 

Under 2011 och de kommande åren står verksamheten inför ett antal större utmaningar som innebär 
ytterligare höjning av kvaliteten på resorna: allt från beställning av resa till dess genomförande. Det 
blir även en ökad tillgänglighet för våra resenärer genom nya kanaler för bokning av resor för den 
enskilde, vårdens personal och de kommunala verksamheterna. 
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Personal – utbildning och mentorskap 
Inom beställningscentralen finns två kategorier av tjänster beställningsmottagare respektive 
trafikplanerare. Den beräknade utbildningstiden från anställningsstart är ca 1 respektive 6 månad. 
Samtlig personal som anställts under året utbildas för att bli trafikplanerare. En tydlig utbildningsplan 
har under året tagits fram för nyanställda och samtliga nyanställda har haft och har en mentor under 
sin introduktion och tiden därefter. 
Med anledning av att flera personer nyanställts under året, utveckling av verksamsamhetssystem, 
arbetet med att utveckla personalgruppen samt uppdatering av teknik etc. så har tiden inte medgivit 
att all personal haft möjlighet att åka med Serviceresors bilar.  

Effektivisering och utveckling av system 
Arbetet med att införa omvänd fakturering från avtalsstart 1 juli 2012 har fortskridit enligt plan. Ett 
omfattande arbete har gjorts och görs för att utveckla systemen vidare. Bokning via webb och e-post 
har framflyttats till 2012. 

Under året har inget gjorts för den fortsatta utvecklingen av det interna arbetet för att öka 
effektiviteten.  

Samverkan och tillgänglighet 
Under året har ingen samverkan skett med beställningscentraler i Halland och Kalmar, främst på 
grund av det stora arbetet med utveckling av omvänd fakturering och annat utvecklingsarbete inom 
enheten. 

Beställningscentralens öppettider ändrades med start 1 januari till 07.00 – 19.00 vardagar (tidigare 
06.00 – 21.00) och 08.00 – 18.00 helger (tidigare 08.00 – 21.00). Ett nytt arbetspass infördes mitt på 
dagen för att därigenom minska kötiden. En något ökad kostnad för extern part som sköter 
beställningsmottagning/ trafikdirigering har skett under året men totalt sett har det blivit mer 
kostnadseffektivt med ökad tillgänglighet. 

Kvalitetssäkring 
Ett utvecklingsarbete har gjorts och görs fortlöpande för att bland annat följa kötider. Ett externt 
verktyg Kundbarometern (ANBARO) där Serviceresor gick med 2009 har använts under hela 2011. 
Kundbarometern är en samverkan genom Svensk kollektivtrafik och för närvarande 18 
beställningscentraler. Barometern mäter kundnöjdheten dels för beställningscentralen, dels för 

Fokus 2011 
- Fler ur personalen i beställningscentralen utbildas för att klara av de olika arbetsuppgifterna inom 

verksamheten för att minska sårbarheten vid sjukdom etc. 
- Införa mentorskap vid nyanställning 
- Införa att all personal åker med ½-dag vår och höst med Serviceresors (entreprenörernas) bilar  
- Fortsatt utveckling de befintliga verksamhetssystemen bl.a. omvänd fakturering, bokning via webb 

och e-post 
- Fortsätta att utveckla det interna arbetet för att öka effektiviteten. Budget, bokslut och redovisning 

överförs under året från ekonomi till Serviceresor 
- Utveckla samverkan med andra beställningscentraler i vår närhet (Halland och Kalmar) 
- Förändrade öppettider 2011 och omfördelning av arbetstid för att öka tillgängligheten för  

resenärer och entreprenörer 
- Fortsatt kvalitetssäkring genom bland annat analys av in- och utgående samtal 
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entreprenören och dels för hela resan. Antalet tillfrågade ökades från september 2010, två 
färdtjänstresenärer och två sjukresenärer varje dygn mot tidigare en av varje.  

Av tabellen framgår att 
kundnöjdheten ökat och 
därmed placeringen mellan 
år 2009 och 2011. Det beror 
troligen på den satsning som 
gjorts och görs för att 
utveckla såväl arbete som 
personalgrupp. 

 

  
2009 2010 2011 

% Plats % Plats % Plats 

Centralen 90 15 92 11 94 11 

Resan 96 5 95 11 97 5 

Helheten 
 (centralen/resan) 

94 8 93 12 96 8 

 

Övriga händelser 2011 
En intern omorganisation genomfördes under hösten vilket innebar att en chef tillsattes för 
beställningscentralen. Därutöver har även ett omfattande arbete bedrivits för att utveckla 
verksamheten och arbetsgruppen. 

Serviceresor har under 2011 ”förmedlat” drygt 240 000 resor sjukresor, färdtjänst, riksfärdtjänst och 
resor med kompletteringstrafiken.  

Antalet resor 2008 – 2011: 

  År Ökning/minskning 

  2008 2009 2010 2011 2010-2011 

Alvesta kommun färdtjänst 15 804 13 992 14 096 15 025 929 

Ljungby kommun färdtjänst 26 069 24 056 26 552 26 064 -488 

Tingsryds kommun färdtjänst 7 316 7 412 8 020 8 214 194 

Uppvidinge Färdtjänst 6 870 7 372 7 725 9 375 1 650 

Växjö kommun färdtjänst 69 089 69 187 72 556 69 199 -3 357 

Älmhults kommun färdtjänst 7 258 7 555 9 536 10 344 808 

Summa Färdtjänst 132 406 129 574 138 485 138 221 -264 

Sjukresor 92 986 84 780 88 791 87 353 -1 438 

Förvaltningsresor/daglig 
verksamhet 

5 804 6 977 6 099 6 068 
-31 

Totalt antal resor 242 014 231 004 242 322 240 654 -1 668 
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Minskningen mellan 2010 till 2011 har varit: 

- Färdtjänst  -264 (- 1,9 %) 
- Sjukresor  -1 438 (-1,65 %) 

En trolig orsak till resandeminskningen är att det inte blev någon vinter i slutet av 2011.  

Resegarantin som togs i bruk först från januari 2009 visar på en svag ökning: 

År 2009 2010 2011 

Antal 
ärenden 

86 232 276 

 

Utöver dessa har kompensation skett på annat sätt i ca 100 ärenden. 

 

Färdtjänst  

Regionförbundets avdelning för Färdtjänst verkar på uppdrag av Alvesta och Växjö kommuner. 
Färdtjänstavdelningen är en ny verksamhet från 1 januari 2011 vilket innebär att de båda kommunerna 
överfört tillståndsgivning för färdtjänst och riksfärdtjänst till regionförbundet. Verksamheten regleras 
av Lag (1997:736) om färdtjänst och Lag (1997:735) om riksfärdtjänst. Den nya avdelningen har fyra 
personer anställda (3,5 helårstjänst) vilka har följt med vid övergången. 

 

 

 

 
Handläggningstid och färdtjänsttillstånd 
Målet är att den genomsnittliga handläggningstiden skall uppgå till max 2 veckor under 
förutsättningen att alla handlingar kommit in som krävs för att ett beslut skall tas. Bemanningen 
utslaget över året har varit lägre än vad som beräknats vilket medfört att handläggningstiden ökat. 
Rekrytering har skett i slutet av år 2011 med anledning av att Lessebo och Tingsryd beslutat om att 
överlåta tillståndsgivningen till regionförbundet. 

Under 2012 kan det bli aktuellt att fler av länets kommuner överför sin tillståndsgivning till 
regionförbundet.  

 

 

Fokus 2011  
- Fokus har under 2011 legat på uppbyggnad av verksamheten. Syftet är att göra 

kollektivtrafiken tillgänglig för funktionshindrade, så att alla kan resa på samma villkor, och 
att samordna olika slag av offentligt betalda resor.  
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Antal färdtjänsttillstånd har minskat något i jämförelse mellan 2010 och 2011 

År 31-dec-10 31-dec-11 Minskning 

Kommun Alvesta Växjö Alvesta Växjö Alvesta Växjö 

Antal       593          2 327           565          2 261     – 28     – 66     

 

Övriga händelser under året 

Under året har verksamheten gjort totalt 2 885 utredningar varav 418 avser riksfärdtjänst, samt fattat 
3 247 beslut. I slutet av året har även förberedelse gjorts för att klara av även Tingsryds kommun som 
överlåtit sin handläggning från 1 januari 2012. Tingsryd hade 31 december 2011 639 
färdtjänstberättigade. Lessebo har fattat beslut om att överlåta sin handläggning under våren 2012. 

Uppstarten av verksamheten har tagit mycket tid vad gäller genonomgång av blanketter och 
informationsmaterial både i pappersversion och på webben. Arbete har även skett med att utveckla 
processen kring tillståndsgivningen för att skapa en hög rättssäkerhet med hög effektivitet. 

Ett omfattande arbete har gjorts avseende information till såväl verksamheter som pensionärs- och 
handikappråd i de olika kommunerna.  

 

Kurs och konferens 

Regionförbundet södra Smålands kurs- och konferensverksamhet har som mål att genom dialog och 
aktiv omvärldsbevakning erbjuda aktuell och relevant kompetensutveckling till anställda och 
förtroendevalda i offentlig organisation. Under året har fokus legat på följande prioriteringar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fokus 2011 

- Tillhandahålla aktuella kurser och konferenser för förtroendevalda och offentliganställda 
- Utveckla den interna kommunikationen för effektivare omvärldsbevakning 
- Förbättra dialogen med medlemsorganisationerna för att bistå deras kompetensbehov 
- Effektivisera och kvalitetssäkra arbetsprocesserna internt genom ny version av 

kursadministrativt program 
- Se över och utveckla nya marknadsföringskanaler genom ny tidning och bättre kontroll på 

elektronisk marknadsföring genom nytt system 
- Vara en resurs och samarbetspartner för andra organisationer 
- Genomföra Tylösandsveckan- 16-20 maj – nationell mötesplats för offentlig verksamhet 
- Genomföra Mötesplatssödra Småland – regional mötesplats 
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Möten med mervärde 
Kurs och konferens arbete har under 2011 fokuserat på att erbjuda kompetensutveckling som tillför 
kunskap och erbjuder möjligheter till möten för anställda och förtroendevalda. Under 2011 
genomfördes totalt 158 arrangemang med 7053 deltagare, varav 3151 deltagare från Kronobergs län.  

Utveckling av den interna kommunikationen 
En resurs på 25% från regional utveckling har tillsatts vilket resulterat i att en utvärderingsrapport har 
kunnat genomföras för att undersöka möjliga vägval för kurs och konferens.  

Nya och strukturerade markandsföringskanaler 
Under året har en kommunikationsplan för kurs- och konferens upprättats för ett mer strukturerat 
arbetssätt. Planen har följts upp med aktivitetsplaner såväl för avdelningen som helhet som för 
Tylösandsveckan och Mötesplats södra Småland. Under året har Tidningen Möten startats. Tidningen 
ges ut två gånger per år och syftet är att sprida information till medlemmar och förtroendevalda om 
vad som händer på regionförbundet samt vara en marknadsföringskanal för kurs- och 
konferensavdelningens verksamhet. Arbetet med bättre riktad marknadsföring, rätt kurs till rätt kund, 
pågår genom en konstant uppdatering och utökning av e-postlistor. 

Evenemang  
I maj genomfördes den tionde upplagan av Tylösandsveckan som är ett nationellt arrangemang som 
innefattar fristående större konferenser och mindre seminarium inom områden som berör offentlig 
verksamhet. Där ges deltagarna möjlighet till kompetensutveckling och möten med såväl kollegor som 
ministrar, ledande forskare, experter och konsulter. Runt 2000 personer deltog i 47 olika konferenser 
och möten under veckan. Utvärderingen av Tylösandsveckan visar ett positivt resultat både vad gäller 
programinnehåll och ekonomi.  
I december arrangerades regionförbundets första Mötesplats södra Småland – en regiondag där syftet 
är att lyfta frågor som är av vikt för regionförbundets medlemmar och för regionens utveckling. 
Huvudtemat 2011 var OECDs Territorial Review för Småland, Öland och Blekinge om vilka 
utmaningar som regionen står inför och hur vi kan möta dem. Mötesplats södra Småland besöktes av 
drygt 140 personer. 

Programvara 
Avdelningens avtal med leverantören av kurssystem har under året sagts upp och systemet finns nu på 
regionförbundets egen server. Målet om att effektivisera arbetsprocesserna internt, liksom bättre 
kontroll på elektronisk marknadsföring kvarstår därför. Möjligheter för egen utveckling av systemet 
undersöks tillsammans med övriga regionförbund som har samma system.  
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AV-media Kronoberg 

AV-Media Kronoberg är länets resurs för medieutlåning och IT-utbildning för skolan. Verksamheten 
tillhör de ledande i branschen. AV-Media samarbetar med företag, akademi och offentlig sektor i syfte 
att ge pedagoger och elever verktyg för framgångsrik utbildning. 

Under 2011 har AV-media levererat över 180 000 filmer och genomfört 430 utbildningstillfällen med 
3 500 deltagare. 
 

Medieinformatörerna 

 

 

 

 

 

 

 

 
Referensgrupp för filminköp 
Under året har film inköpts för ca 1,2 mkr. Medlen har använts till nyinköp och förlängning av 
licensrättigheter. Ämnen som prioriterats är samhällskunskap, historia, kemi, biologi, språk, 
marknadsföring och entreprenörskap.  Efter kundönskemål i vår enkät har vi köpt pedagogisk spelfilm 
som strömmande media. En referensgrupp har bildats som har träffats två gånger. Ett webbforum har 
skapats för filminköpare från alla mediecentraler. Samarbetet har stärkts och filminköpen har 
effektiviserats.  
 
Fler strömmande visningar – minskad utlåning av DVD/VHS 
Målet att strömmande media ska överstiga 100 000 har uppnåtts med råge. Antalet strömmande 
visningar har under året uppgått till 161 557 vilket är en ökning med närmare 45%. Som följd har 
utlåningen av DVD/VHS minskat med 38 %. Utlåningen av VHS upphörde 1/7 2011. 
 

 

 

 

 

Fokus 2011 

• En referensgrupp för filminköp upprättas. Sju pedagoger från berörda stadier ska ingå 
• Antalet strömmande visningar överstiger 100 000 
• VHS-tekniken är utrangerad senast 1/7 
• Medieinformatörerna informerar om vår verksamhet och i synnerhet elevinloggning på 50 

skolor 
• 500 lärare använder sig av möjligheten att låta eleverna ta del av vårt strömmande media 

via egen inloggning på mediekatalogen SLI 
• Våra klimatsmarta alternativ till möten genom våra mötesrum i Adobe Connect har givit en 

besparing på 200 000 mil från augusti 2007 till juni 2011 
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Informationsverksamhet och användning av strömmande media 
Ambitionen att informera om verksamheten på 50 skolor har inte kunnat uppfyllas med anledning av 
förändring i personalstyrkan som har medfört att mindre tid har kunnat läggas på skolbesök. Under 
året har sammanlagt 29 skolbesök genomförts. Det mindre antalet skolbesök har medfört att målet om 
att 500 lärare ska låta eleverna använda strömmande media via egen inloggning inte kunnat uppnås. 
Ytterligare en anledning till att målet inte uppnåtts är att vissa skolor endast har en lärare som 
ansvarar för registreringen. Under året har 263 lärare låtit eleverna ta del av strömmande media via 
egen inloggning.  

Klimatsmarta möten 
Genom verksamhetens klimatsmarta alternativ till möten genom mötesrum i Adobe Connect har 
380 000 mil sparats under projektets gång augusti 2007 till juni 2011, vilket är 180 000 mil mer än 
vad det uppsatta målet angav. 

 

Kommun Stream 
2010 

Stream 
2011 

Lån 
2010 

Lån 2011 

Alvesta 12 414 14 332 2 063 1 222 

Lessebo 3 991 9 178 1 865 713 

Ljungby 17 658 22 561 2 773 1 285 

Markaryd 4 523 5 363 1 430 729 

Tingsryd 8 730 10 556 1 530 948 

Uppvidinge 4 199 8 221 1 882 1 320 

Växjö 58 288 76 310 11 424 8 839 

Älmhult 2 589 5 961 3 499 2 901 

Totalt 112 392  
(2009: 

 56 700) 

161 557 26 466  
(2009:  

42 731) 

19 518 
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IT-pedagogerna 

De fokusområden som satts upp för IT-pedagogerna har under året genomförts med bra resultat: 

 

Fokus 2011 

 

 

Resultat 

  

- Inspirera och utbilda till användning 
av alternativa verktyg 
(kompensatoriska hjälpmedel). 

Nära 100 utbildningar har genomförts som 
omfattat allt från elev/föräldrainformation till 
föreläsningar/utbildningar på 
Linnéuniversitetet och i kommunerna.  

- Utbilda 50 specialpedagoger i länet i 
användning av webbtjänsten AV-
skrivbordet. 

Under 2011 har samtliga 100 licenser använts 
på AV-skrivbordet.  

 

- Utbilda 200 pedagoger och skolledare i 
Växjö kommuns satsning på Praktisk 
IT-Mediekunskap(PIM). 

227 pedagoger och 11 skolledare registrerades i 
PIM. 115 respektive fyra nådde nivå 3.  

 

- Utbilda 75 pedagoger i verktyget 
GapMinder inom ramen för projektet 
"Interaktiv visualisering via webben 
för ökad omvärldsförståelse". 

Fler än 100 IT-pedagoger samt 120 pedagoger 
har utbildats i GapMinder. 

 

- Utbilda pedagoger i nya IT-verktyg 
som underlättar/förnyar pedagogens 
vardagsarbete. 

Nya IT-verktyg som vi har utbildat i under året 
är bland annat “Att skriva sig till läsning”, 
SymWriter, InPrint, Algodoo och WebMath.  

- Vidareutbilda minst 1 pedagog på varje 
skola/förskola i EpiServer 
(skolwebben). 

I de flesta fall har mer än en pedagog från varje 
enhet utbildats, sammanlagt ca 300.  

 

- Öka antalet anmälningar på ”Kurser 
för alla-kurser” till 250 
anmälningar/år. 

Sammanlagt har 488 personer deltagit i AV-
medias kurser för alla.  

 

- Inspirera till kreativ användning av 
mobilt lärande i länet. 

AV-medias utbildningar och blogg om 
geocaching visar hur man kan använda 
mobilen i undervisningen.  
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- Inspirera pedagoger, föräldrar och 
elever till god användning av Internet 
genom föreläsningarna "Barn, unga 
och Internet" och "Sociala medier". 

Ca 20 föreläsningar har genomförts för 
pedagoger och föräldrar.   

 

- Ansvara för del av 
kompetensutvecklingen för 
lärarutbildare på Linnéuniversitetet. 

 

AV-media har genomfört 22 föreläsningar om 
IT i skolan för lärarstudenter samt åtta 
utbildningstillfällen i GapMinder för 
lärarutbildare. 

- Ansvara för form och innehåll på 
webben i Växjö SoB:s satsning Det 
goda föräldraskapet. 

AV-Media har under året administrerat 
hemsidan i projektet “Det goda 
föräldraskapet”. 

 

Samverkan med AV-media Kalmar 

 

 

 

 

 

 

 
Fördjupad samverkan 
Under året har samverkan med Kalmar vid bedömning av film genomförts men några gemensamma 
inköp har inte gjorts.  

På Linnéuniversitetets lärarutbildning har webbsända föreläsningar om IT i skolan genomförts vid två 
tillfällen.  

Konsekvenserna av de resultat som kommit fram i AV-enkäten, som är en gemensam enkät för AV-
media i Kronoberg och Kalmar, är långsiktiga och bearbetas fortfarande. 

Medieinformatörsnätverket har utvecklats till att även omfatta GR-utbildning i Göteborg. 

AV-medias två representanter för UR har samverkat i arbetet med information kring URs utbud 
genom arbete med enkäter och inbjudningar till evenemang som UR anordnat. 

 

Fokus 2011 

• Läromedelsinköp – gemensamma filminköp när detta är möjligt. 
• Linnéuniversitetet – samverkan mot i första hand lärarutbildningen via gemensamt 

kurs/seminarieutbud 
• AV-enkäten – utvärdering av gemensam enkät 
• Medieinformatörsnätverket – fortsatt samarbete via Adobe Connect 
• UR-ambassadörer – våra två representanter samverkar i arbetet med information kring 

URs utbud 
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Administration 

Regionförbundets avdelning för administration bidrar till att målen i det regionala 
utvecklingsprogrammet uppnås genom att framförallt vara en resurs för hela regionförbundet. 
Administrativa avdelningen är ”dörren in” i organisationen och ska på ett enkelt och tydligt sätt kunna 
spegla regionförbundets verksamhet för omvärlden. 

Avdelningens arbete bidrar mer specifikt till målet infrastruktur och kommunikation för att främja 
tillkomsten av en robust IT- infrastruktur med hög överföringskapacitet, och öka tillgången till 
bredband i hela länet, genom Sydnet-projektet. 

Utifrån fokusområdena i 2011 års verksamhetsplan har följande insatser genomförts under året,  inom 
följande administrativa områden: 

Stöd till den politiska organisationen 

 

 

 

 

Medieträning och tillgänglighet 
I januari 2011 genomförde avdelningen en medieutbildning för nya och gamla förtroendevalda i 
samband med att regionförbundet anordnade Öppet Hus. Under året har också medieutbildningar 
genomförts för ledamöter i regionstyrelsens arbetsutskott samt med regiondirektörens arbetsgrupp. 
Under året har styrelsens och fullmäktiges handlingar publicerats på www.rfss.se senast en vecka 
innan sammanträdet ägt rum, detta för att öka tillgängligheten och insynen i den politiska 
dagordningen. 

 
Arkiv, diarium och ärendehantering 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fokus 2011 

- Under våren genomföra utbildning för nya och gamla fortroendevalda inom den nya 
mandatperioden och erbjuda medieträning för förtroendevalda och tjänstemän. 

- Publicera styrelsens och fullmäktiges handlingar på www.rfss.se för att öka tillgängligheten 
till och insynen i den politiska dagordningen 

 

Fokus 2011 

- Vidareutveckla ärendehantering inom myndigheten för att säkerställa högsta möjliga 
tillgänglighet till inkomna och upprättade handlingar. Jobba med hur arkiven ska bevara 
elektronisk information, göra den sökbar för alla och säkerställa den elektroniska 
informationens autenticitet över tid 

- Utveckla och kvalitetssäkra regionförbundets dokumenthanteringssystem tillsammans med 
IT-personalen för att garantera en säker och effektiv IT-drift 

- Arkivering ska pågå under hela 2011 
 

http://www.rfss.se/
http://www.rfss.se/
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Utveckling av system 
Kansliet har under året arbetat med genomförande av de förändringar i ärendehanteringssystemen 
som utvecklades under 2010. På grund av tidsbrist har inte systemen kunnat vidareutvecklas 
ytterligare. 

Tillsammans med respektive avdelning på regionförbundet har IT-avdelningen arbetat med att 
systematisera det digitala dokumenthanteringssystemet, vilket har lett till kvalitetssäkring genom 
minskad sårbarhet och ökad transperens i systemen.  

Arkivering 
Regionförbundet inledde under 2009 arbetet med att slutföra arkiveringen av handlingar/akter 
skapade före 2007. Arkiveringen har fortlöpt under året och väntas pågå under 2012.  

 
Strategiskt informations- och kommunikationsarbete 

 

 

 

 

 

 
Medlemsdialog 
Under året har flera insatser gjorts för att vidareutveckla och stärka dialogen med regionförbundets 
medlemmar. Styrelsens presidium och regiondirektören har inbjudits till medlemmarnas 
fullmäktigeförsamlingar samt deltagit vid medlemmarnas arbetsutskottssammanträden för en dialog 
om förbundets verksamhet. Kansliet har genomfört en turné till medlemmarna för att informera och 
regionförbundets verksamhet och i januari anordnade regionförbundet sitt första Öppet hus för 
förtroendevalda och samarbetspartners, där 150 personer deltog. 

Informationskanaler och varumärkesarbete  
Regionförbundets kommunikationsarbete har under året utvecklats via sociala medier genom 
Facebook, Twitter och bloggar. Med anledning av detta har såväl dokumenthanteringsplan som 
riktlinjer för användande av dessa tagits fram. Under året har 60 pressmeddelanden gått ut till media. 
Ett större varumärkesarbete har genomförts tillsammans med reklambyrån Kreation. Bland annat har 
en målgruppsanalys genomförts och en kommunikationsstrategi har tagits fram. Arbetet planeras 
fortgå och vidareutvecklas under 2012.   

Gemensam mötesplats 
Möten, möjligheter och mervärde är ledord i regionförbundet södra Smålands varumärke. Mot 
bakgrund av det har fikarummet, som är regionförbundets gemensamma mötesplats, utökats med 
ytterligare några platser i entrén. Man har också påbörjat diskussioner om en ombyggnation för att 
möta regionförbundets besökare på ett mer fördelaktigt sätt.  

 

Fokus 2011 

- Inom området informations- och kommunikationsarbete ska regionförbundet vidareutveckla 
och ytterligare stärka dialogen med medlemmarna. 

- Utöver det löpande arbetet ska vi arbeta med att stärka bilden av regionförbundet genom 
Öppet hus, nya informationskanaler, kontakter med massmedia och varumärkesarbete 

- Vi ska vidareutveckla den främsta mötesplatsen för regionförbundets besökare och 
personal – regionförbundets gemensamma fik. 
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Regional IT-samordning 

 

 

 

Projektet Sydnet 2.0 avslutades enligt projektplan 2011-12-31.  

 
Upphandling 

 

 

 

 

Förbundsfullmäktige fastställde en upphandlingspolicy under 2010. Utifrån den har sedan 
delegationsordningar för styrelsen och trafiknämnden reviderats och tydliggjort beslutsprocessen 
avseende förfrågningsunderlag och beslutsinsats. Regionförbundet förnyade under 2011 
samverkansavtal med Växjö kommun avseende kommungemensamma upphandlingar. 

 
Policydokument  

 

 

 

 

 
Ledningsgruppen har under året inlett en översyn av befintliga policydokument, beslutat vilka som ska 
revideras och hur de ska följas upp bland medarbetarna. Målet att utifrån förbundets miljöpolicy och 
resepolicy ska administrativa avdelningen ange former och mål för regionförbundets interna 
miljöpåverkan har inte uppnåtts eftersom det inte funnits resurser att lägga på detta arbete. 

 
 

 

 

 

Fokus 2011 

- Regionförbundet arbetar med regional IT-samordning på uppdrag av kommunerna och 
landstinget i projektet Sydnet 2.0.  

 

Fokus 2011 

- Tillsammans med ekonomiavdelningen ska administrationen skapa ett gemensamt 
förhållningssätt i upphandlingsfrågor med målet att minska våra kostnader för varor och 
tjänster med bibehållen hög kvalitet 

 

Fokus 2011 

- Under början av 2011 ska en översyn inledas av regionförbundets befintliga 
policydokument.  

- Utifrån förbundets miljöpolicy och resepolicy ska administrativa avdelningen ange former 
och mål för regionförbundets interna miljöpåverkan 
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IT  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Migrering 
Migreringen av klientdatorerna till Windows 7 Office 2010 är i princip klart, någon enstaka dator finns 
kvar där ytterligare utredning krävs avseende programkompatibilitet och Windows 7. Uppgraderingar 
har testats hos ett urval användare och man bedömde att utbildning inte var nödvändigt.  

Utfasning 
Under året har en gammal fysisk filserver som tidigare tillhört länstrafiken fasats ut. Det finns några få 
applikationer kvar på en ytterligare fil och applikationsserver. Den gamla mejlservern är utfasad och 
den nya filstrukturen är klar. 

Serviceresors system och färdtjänsthandläggning 
När det gäller att uppdatera och nyinstallera Serviceresors system har leverantören inte blivit riktigt 
klara.  
Färdtjänsthandläggningen för Alvesta och Växjö är igång. 

Streamingfunktion 
Målet att distribuera AV-medias streamingfunktion och AV-skrivbordet via Regionnätet till 
kommunerna i länet har inte uppnåtts eftersom Projekt Sydnet 2 avslutades under året.  

3G-modem i kollektivtrafiken 
Arbetet med 3G-modem till fordonsdatorerna och biljettmaskinerna är inte klart utan befinner sig 
fortfarande i en utvärderingsfas. 

Övriga händelser under året 
Under året har IT samverkat med flera kommuner i länet och deltagit i två upphandlingar av datorer 
och mobiltelefoni, där Växjö kommun har genomfört upphandlingarna. Under året har också en 
övergång gjorts till Smartphones för de användare som använder mobiler. Detta har inneburit mer 
jobb än förväntat. 

Fokus 2011 

- Under 2011 migreras alla klientdatorer över till Windows 7 och Office 2010. Det innebär att 
förmodligen utbildning som genomförs internt. Arbetet med att fasa ut gamla system som ersatts av 
nya är också högprioriterat. 

- Den resterande gamla serverparken och system byts ut under våren. Mailsystemet är uppgraderat 
och en ny gemensam filstruktur som genomsyrar hela verksamheten implementeras under första 
halvåret. 

- Under året kommer Serviceresors system att uppdateras och nyinstalleras för att hantera den 
omvända faktureringen. Det tillkommer även verksamhet i form av Färdtjänsthandläggning för Alvesta 
och Växjö kommun som kommer att behöva extra hjälp i uppstarten. 

- AV-Medias streamingfunktion och AV-skrivbordet, ett Internetbaserat kompensatoriskt hjälpmedel för 
elever med läs-och skrivsvårigheter ska distribueras via Regionnätet till kommunerna i länet. 

- Personalen ansvarar för funktionaliteten av kommunikationen med bussarna och övrig utrustning runt 
om i länet som är anslutna mot biljettsystemet. Under våren kommer flertalet av alla bussar att 
utrustas med 3G-modem till befintliga fordonsdatorer och biljettmaskiner. 
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Ekonomi 

Ekonomiavdelningen har under året arbetat med att ytterligare förbättra och förfina rutinerna för 
verksamheten samt vidareutvecklat rutinerna för de olika system som togs i drift under 2010. 

 

 

 

  

 

 

Vidareutveckling av rutiner 
En vidareutveckling av rutinerna för det system för leverantörsfakturahantering som infördes 2010 
har genomförts. Avdelningen har även fortsatt att vidareutveckla rutinerna i de system för 
personaladministration som infördes 2010. De ekonomiska rutinerna för de avdelningar som har ett 
eget kostnadsansvar har vidareutvecklats ytterligare i samråd med berörda avdelningar. 

Utredning kring elektroniska fakturor 
En utredning har genomförts beträffande möjligheterna att skicka och ta emot elektroniska fakturor. 
Utredningen visar att inga av de nuvarande systemen på ett enkelt sätt kan klara regionförbundets 
krav beträffande bilagehantering och något införande genomfördes därför inte under 2011. 

Avdelningens arbete med Länstrafiken Kronoberg 
Tillsammans med länstrafikens trafikavdelning har ekonomiavdelningen genomfört en linjevis 
kostnads/intäktsanalys för länstrafikens linjetrafik avseende tidtabellsperioden juni 2009-juni 2010. 

Avdelningen fortsätter att vidareutveckla de ekonomiska rutinerna för länstrafikens nya 
försäljningskanaler. Under hösten 2011 infördes SMS-biljetter i Växjö stadstrafik. Dessutom har 
ekonomiavdelningen på olika sätt deltagit i de stora trafikupphandlingarna som varit aktuella under 
2011. 

 

  

Fokus 2011 

- Vidareutveckla rutinerna i de system för personaladministration och fakturering som infördes 2010 
- Utreda möjligheterna att skicka och ta emot elektroniska fakturor 
- Vidareutveckla de ekonomiska rutinerna gentemot de avdelningar som har ett eget kostnadsansvar 
- Upprätta rutinbeskrivningar ör de delar av ekonomihanteringen där sådana saknas 
- Tillsammans med trafikavdelningen genomföra en linjevis kostnads/intäktsanalys för länstrafikens 

linjetrafik 
- Vidareutveckla de ekonomiska rutinerna för länstrafikens nya försäljningskanaler 
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Regionförbundet och bolag  

Regionförbundet södra Småland äger och har intressen i ett antal aktiebolag/ekonomiska föreningar. 

AB Destination Småland 

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

Sideum Innovation AB 

Regionförbundet äger sedan 2008-12-01 bolaget Sideum Innovation AB. Från och med 2010 är 
bolagets verksamhet integrerad i regionförbundet. Bolaget planeras att bli vilande efter det att 
årsredovisningen för 2011 har fastställts av bolagsstämman.   

Almi Företagspartner Kronoberg AB 

Regionförbundet äger 49 % i bolaget Almi Företagspartner Kronoberg AB. Almis verksamhet handlar 
till stor del om finansiering, rådgivning, innovation och nyföretagande. 

Övriga föreningar/bolag 

Regionförbundet har dessutom mindre andelar i följande föreningar/bolag: 

Inkubatorn AB 

Öresundståg AB 

Bussgods Sverige ekonomisk förening 

SmartPak Sverige AB 

AScan ekonomisk förening 

AB Transitio 

Samtrafiken i Sverige AB 

Kust till Kust AB 
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Bilagor 

Bilaga 1. Tjänstemannaorganisation vid Regionförbundet södra Småland 2011-12-31 
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Resultaträkning 

 Not 2011 2010 
    

Verksamhetens intäkter 2 593 620 438 958 
Verksamhetens kostnader 3 -816 033 -628 410 
Avskrivningar 4 -7 181 -7 674 
Verksamhetens nettokostnader  -229 594 -197 126 
    
Medlemsbidrag 5 241 323 217 733 
Finansiella intäkter 6 2 408 333 
Finansiella kostnader 7 -949 -1 312 
Resultat före extraordinära poster  13 188 19 628 
    
Årets vinst 8 13 188 19 628 
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Balansräkning 

 Not 2011-12-31 2010-12-31 
    
Tillgångar    
    
Anläggningstillgångar    
Materiella anläggningstillgångar    
Maskiner och inventarier 4 45 190 48 555 
    
Finansiella anläggningstillgångar 9 455 455 
Summa anläggningstillgångar  45 645 49 010 
    
Omsättningstillgångar    
Fordringar 10 133 304 133 835 
Kortfristiga placeringar 11 70 000 - 
Kassa och Bank 12 46 947 75 549 
Summa omsättningstillgångar  250 251 209 384 
Summa tillgångar  295 896 258 394 
    
Eget kapital, avsättningar och skulder    
    
Eget kapital    
Eget kapital 13 44 586 24 958 
Årets vinst 8 13 188 19 628 
Summa eget kapital  57 774 44 586 
    
Avsättningar    
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 14 60 - 
    
Skulder    
Långfristiga skulder 15 - 28 030 
Kortfristiga skulder 16 238 062 185 778 
Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder 

 
295 896 258 394 

    
Panter och ansvarsförbindelser    
    
Panter och därmed jämförliga säkerheter  Inga Inga 
    
Ansvarsförbindelser  Inga Inga 
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Kassaflödesanalys  

 Not 2011 2010 
    
Den löpande verksamheten    
Årets resultat 8 13 188 19 628 
Eget kapital FoU Välfärd  - -470 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet    
Av- och nedskrivningar 4 7 181 7 674 
Gjorda avsättningar  60 - 
Ianspråktagna avsättningar 14 - -3 629 
Övriga ej likviditetspåverkande poster 4 116 51 
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 

 
20 545 23 254 

    
Ökning/minskning kortfristiga fordringar 10 531 -26 918 
Ökning/minskning kortfristiga skulder 16 52 284 41 871 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  73 360 38 207 
    
Investeringsverksamheten    
Investering i materiella anläggningstillgångar 4 -33 251 -6 853 
Statsbidrag materiella anläggningstillgångar 4 611 - 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 4 28 708 - 
Investering i finansiella anläggningstillgångar 9 - -54 
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -3 932 -6 907 
    
Finansieringsverksamheten    
Amortering av skuld 15 -28 030 -1 410 
    
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -28 030 -1 410 
    
Årets kassaflöde  41 398 29 890 
Likvida medel vid årets början 12 75 549 45 659 
    
Likvida medel vid årets slut 11,12 116 947 75 549 
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Noter 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

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

 
Ingen förändring av redovisningsprinciperna har gjorts mellan 2010 och 2011. 
 
Tillämpade redovisningsprinciper 
 
Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet med avdrag för av- 
och nedskrivningar. Beloppsgräns som gäller vid bokföring på investeringar är ett halvt prisbasbelopp 
vilket 2011 uppgick till 21 400 kronor. Under detta belopp bokförs hela kostnaden på driften. 
 
Avskrivningar enligt plan beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på 
tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd enligt följande: 
 
Datorer   3 år 
Maskiner   5 år 
Övriga inventarier  5 år 
Tåg   25 år 
 
Interna redovisningsprinciper 
 
Kapitalkostnader består av linjär avskrivning. 
Sociala avgifter har bokförts i form av lagstadgade arbetsgivaravgifter. 

 

Not 2 Verksamhetens intäkter 

 2011 2010 
   
Trafikintäkter 350 436 341 346 
Övriga verksamhetsintäkter 215 948 97 612 
Reavinst försäljning av tåg 27 236 - 
SUMMA 593 620 438 958 
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Not 3 Verksamhetens kostnader 

 2011 2010 
   
Trafikkostnader 460 268 431 445 
Kostnader för arbetskraft 59 428 53 203 
Övriga verksamhetskostnader 296 337 143 762 
SUMMA 816 033 628 410 
  
Not 4 Maskiner och inventarier 

 2011 2010 
   
Maskiner och inventarier   
Ingående anskaffningsvärden 70 006 72 920 
Årets förändringar   
-Årets aktiverade utgifter, Inköp 33 251 6 853 
-Årets statsbidrag -611 - 
-Försäljningar och utrangeringar -36 174 -9 767 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 66 472 70 006 
   
Ingående avskrivningar -21 451 -23 493 
Årets förändringar   
-Försäljningar och utrangeringar 7 350 9 767 
-Ändrad värdeminskningstid - -51 
-Avskrivningar -7 181 -7 674 
Utgående ackumulerade avskrivningar -21 282 -21 451 
   
Utgående restvärde enligt plan 45 190 48 555 
 

Not 5 Medlemsbidrag 

 2011 2010 
   
Medlemsbidrag till regionförbundet 49 503 47 337 
Skatteväxlingsjustering till regionförbundet 646 639 
Medlemsbidrag till AV-Media 7 003 6 879 
Medlemsbidrag till Länstrafiken Kronoberg 184 171 162 878 
Summa 241 323 217 733 
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Not 6 Finansiella intäkter 

 2011 2010 
   
Räntor 2 408 333 
SUMMA 2 408 333 
 

Not 7 Finansiella kostnader 

 2011 2010 
   
Räntekostnader 949 1 312 
SUMMA 949 1 312 
 

Not 8 Årets resultat 

 2011 2010 
   
Årets resultat enligt resultaträkningen 13 188 19 628 
Resultat enligt balanskravet 13 188 19 628 
   
Summa justerat resultat 13 188 19 628 
 

Not 9 Finansiella anläggningstillgångar 

 2011 2010 
   
Aktier och andra andelar i dotterbolag 100 100 
Övriga aktier och andelar 355 355 
SUMMA 455 455 
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Not 10 Fordringar 

 2011 2010 
   
Kundfordringar 86 254 78 289 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 32 987 38 703 
Skattefordringar 537 5 765 
Interimsfordringar pågående projekt 10 835 10 952 
Övriga kortfristiga fordringar 2 691 126 
Summa 133 304 133 835 

 

Not 11 Kortfristiga placeringar 

 2011 2010 
   
Övriga kortfristiga placeringar 70 000 - 
Summa 70 000 0 
   
  
Not 12 Kassa och bank 

 2011 2010 
   
Kassa 34 28 
Bank 46 913 75 521 
SUMMA 46 947 75 549 
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Not 13 Eget kapital 

 2011 2010 
   
Eget Kapital   
Ingående eget kapital 44 586 24 958 
Årets resultat 13 188 19 628 
Utgående eget kapital 57 774 44 586 
   
Specifikation Eget kapital:   
   
Eget kapital regionförbundets kansli 8 607 4 164 
   
Eget kapital Länstrafiken Kronoberg: 49 167 40 422 
   
SUMMA Eget kapital Hela regionförbundet 57 774 44 586 
   
Specifikation Eget kapital Länstrafiken Kronoberg:   
Marknadsföringsåtgärder 850 850 
Ökade trafikkostnader 2 000 2 000 
Handikappanpassad kollektivtrafik 1 000 1 000 
Minskad kontanthantering 500 500 
Driftfond 44 817 36 072 
SUMMA Eget kapital Länstrafiken 49 167 40 422 
   
Medlemmarnas andel av Länstrafikens driftfond:   
Växjö kommun 8 328 5 777 
Alvesta kommun 4 117 3 694 
Lessebo kommun 1 452 1 125 
Ljungby kommun 1 394 1 456 
Markaryds kommun 717 713 
Tingsryds kommun 2 059 1 953 
Uppvidinge kommun 1 924 1 619 
Älmhults kommun 5 395 4 487 
Landstinget Kronoberg 19 431 15 248 
SUMMA Driftfond 44 817 36 072 
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Not 14 Avsättningar för pensioner  

 2011 2010 
   
Pensionsåtagande förtroendevalda 60 - 
Utgående avsättning 60 0 
  
Regionförbundet har från och med 2010 tecknat en försäkringslösning för all personal.  
 
Regionförbundet har pensionsavtalet KAP-KL, vilket innebär att regionförbundet under 2011 har 
avsatt 4,5 % av personalens löner som de anställda själva får placera. Denna skuld kommer att betalas 
in 2012 till Skandikon. 
 
Regionförbundets arbetsutskott har 2011-12-14 föreslagit att bestämmelser om de förtroendevaldas 
pensioner fastställs att gälla från och med 2011-01-01. Regionstyrelsen och regionfullmäktige skall 
behandla frågan under 2012.  
 
Regionförbundet har under 2011 avsatt 60 tkr avseende pensionsåtagande för förtroendevalda vars 
tjänstgöringsgrad överstiger 40 %. 
 

Not 15 Långfristiga skulder 

 2011 2010 
   
Långfristiga skulder - 28 030 
Skulder avseende Öresundståg 0 28 030 
  
Not 16 Kortfristiga skulder 

 2011 2010 
   
Kortfristig del av skulder till kreditinstitut - 1 410 
Mervärdesskatteskulder 4 093 - 
Leverantörsskulder 24 709 16 268 
Skatteskulder 3 561 3 417 
Löneskulder inkl semesterlöner 4 216 3 385 
Övriga kortfristiga skulder 1 1 
Statsbidrag 1 312 3 269 
Interimsskulder pågående projekt 80 013 43 874 
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 120 157 114 154 
Summa 238 062 185 778 

 

 

 



ÅRSREDOVISNING 2011 
 

 

 

| Regionförbundet södra Småland |   65 

 

 

Not 17  Budgetavräkning 

poster 2011 01 01 - 2011 12 31, belopp i tkr 
      
Länstrafiken Kronoberg Kostnader Kostnader Intäkter Intäkter Avvikelse 
 Utfall Budget Utfall Budget  
Förtroendevalda -2 137 -1 030 0 0 -1 107 
Personalkostnader -18 306 -17 322 0 0 -984 
Trafikadministration -17 035 -16 695 149 37 -228 
Marknadsföring -5 444 -5 490 0 0 46 
Utredningsuppdrag -1 021 -1 000 0 0 -21 
Regiontrafik -165 783 -167 766 78 565 80 326 222 
Medlemsbidrag 0 0 184 171 184 171 0 
Räntor -4 0 1 180 250 926 
Växjö Stadstrafik -49 616 -49 179 28 027 25 919 1 671 
Ljungby Stadstrafik -930 -783 155 120 -112 
Älmhults Stadstrafik -68 -67 0 0 -1 
Abonnerad skolskjuts -104 552 -108 500 104 552 108 500 0 
Krösatåg -8 953 -4 708 3 269 0 -976 
Öresundståg  -101 936 -79 360 86 180 56 055 7 549 
Regionaltåg 0 -1 228 0 0 1 228 
Kompletteringstrafik -1 845 -2 267 116 167 371 
Gods -24 -150 35 0 161 
Serviceresor -74 337 -70 570 74 337 70 570 0 
Sjukreseadministration -2 512 -2 775 2 512 2 775 0 
Resultat länstrafiken -554 503 -528 890 563 248 528 890 8 745 
      
Regionförbundets kansli Kostnader Kostnader Intäkter Intäkter Avvikelse 
 Utfall Budget Utfall Budget  
Basverksamhet:      
Revision -198 -200 100 100 2 
Förtroendevalda -3 943 -3 500 2 108 2 100 -435 
Kansli -6 581 -8 182 3 451 2 575 2 477 
Kurs och konferens -7 122 -6 300 8 087 6 500 765 
Medlemsbidrag 0 0 50 149 50 052 97 
Medlemsskap -136 -203 0 0 67 
Projektmedel -4 362 -4 483 1 483 1 483 121 
Driftstöd -28 017 -28 200 0 0 183 
Regional utveckling -13 936 -13 761 3 837 2 769 893 
Gemensamma personalkostnader -15 406 -15 030 15 406 15 030 0 
ERB -182 -150 0 0 -32 
Brysselkontor -526 -600 0 0 74 
AV-Media -9 206 -8 728 9 453 8 728 247 
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SFP Småland och öarna -842 0 826 0 -16 
Färdtjänstlegitimering -2 803 -2 527 2 803 2 527 0 
      
Pågående projekt       
(överförda till 2012):      
Övriga projekt -48 0 48 0 0 
PC-konferens -284 0 284 0 0 
Pågatåg NO södra Småland -34 003 0 34 003 0 0 
Baltic-Link MOS -5 445 0 5 445 0 0 
Livsstil Kronoberg -167 0 167 0 0 
KRUT - Kreativ utveckling -634 0 634 0 0 
Klimp II -11 059 0 11 059 0 0 
Dans I Sydost -1 646 0 1 646 0 0 
Klimp III -20 145 0 20 145 0 0 
Creative Growth -501 0 501 0 0 
Miljösamverkan -802 0 802 0 0 
ARG Alvesta Resecentrum på G -900 0 900 0 0 
Kunskap till praktik -1 462 0 1 462 0 0 
IT i vård och omsorg -585 0 585 0 0 
ERB:s ungdomsprojekt -263 0 263 0 0 
SET-utbildning -272 0 272 0 0 
Moment-projektet -74 0 74 0 0 
BOOK-IT -712 0 712 0 0 
Redundant Sydnet -4 252 0 4 252 0 0 
Yrkeshögskola -72 0 72 0 0 
TSS Tågstopp södra stambanan -37 000 0 37 000 0 0 
Kompetensutv strat tillväxtarbete -300 0 300 0 0 
Samverkan inom IT-området -2 678 0 2 678 0 0 
Övrig IT/Infrastruktur -1 773 0 1 773 0 0 
GIS-samverkan -103 0 103 0 0 
Resursnät Sydnet -370 0 370 0 0 
Klimatkommissionen -54 0 54 0 0 
TUSS -38 353 0 38 353 0 0 
Avsiktsförkl vård o omsorg -600 0 600 0 0 
OECD -3 198 0 3 198 0 0 
Försöksverksamh Mest sjuka äldre -8 840 0 8 840 0 0 
Systematiskt förbättrarb äldre -1 026 0 1 026 0 0 
Långsikt strukturer kunsk utv -3 061 0 3 061 0 0 
Kulturplan Kronoberg -336 0 336 0 0 
Besöksnäringen -783 0 783 0 0 
Sydafrika ledn/samordn 11/12 -195 0 195 0 0 
Reg utv led soc barn/ungd vård -475 0 475 0 0 
Kinasatsning -475 0 475 0 0 
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Framtidens kompetensförsörjning -272 0 272 0 0 
Funktionsanalys II -150 0 150 0 0 
Funktionsanalys kulturområdet -151 0 151 0 0 
Sydostleden 2011-2014 -861 0 861 0 0 
Utredn kabel Lessebo-Tingsryd -486 0 486 0 0 
Mötesspår Räppe EU 2011-2013 -26 500 0 26 500 0 0 
Främja kvinnors företagande -1 616 0 1 616 0 0 
Resurscentrum för kvinnor -2 750 0 2 750 0 0 
Integrationssamverkan i s Småland -113 0 113 0 0 
Strategi besöksnäringen -115 0 115 0 0 
TvärdraG -38 0 38 0 0 
Marknadsför Klimatkommisionen -100 0 100 0 0 
Stärkta strukturer särskilda medel -847 0 847 0 0 
Avslutade projekt       
Industrikomp. södra Småland -585 0 585 0 0 
Hållbar region -1 625 0 1 625 0 0 
Sydostleden -169 0 169 0 0 
Shanghai - övrigt -351 0 351 0 0 
Sydafrika Leseding-give light -402 0 402 0 0 
Sydafrika,ledning-samordning 10/11 -410 0 410 0 0 
Interaktiv visualisering webb -246 0 246 0 0 
Funktionsanalys -15 0 15 0 0 
Redundant 2 Sydnet -197 0 197 0 0 
Kvalitativ uppfölj multisjuka -204 0 204 0 0 
DISK -1 928 0 1 928 0 0 
Delta Garden -333 0 333 0 0 
Uppföljning/utvärdering 2011 -600 0 600 0 0 
Strat kult o kreat näringar -173 0 173 0 0 
Mötesspår Räppe -30 0 30 0 0 
Sydostleden - EUansökan -136 0 136 0 0 
YH-förstudie -37 0 37 0 0 
RegLab -151 0 151 0 0 
Resultat regionförbundets kansli -317 797 -91 864 322 240 91 864 4 443 
      
      
HELA REGIONFÖRBUNDET Kostnader Kostnader Intäkter Intäkter Avvikelse 
 Utfall Budget Utfall Budget  
TOTALSUMMA RESULTAT -872 300 -620 754 885 488 620 754 13 188 
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Not 18  Nyckeltal - Länstrafikens verksamhet 

Denna bilaga kompletterar beskrivningen kring länstrafikens verksamhet 2011. 

Länstrafiken - fem år i sammandrag      
 2011 2010 2009 2008 2007 
      
Kostnadsomslutning, tkr 554 503 487 865 481 634 420 319 382 687 
      
Produktion, tusen vkm 16 487 15 761 15 671 15 415 15 130 
(exklusive serviceresor)      
varav regiontrafik 8 473 8 112 8 221 8 221 8 018 
varav Växjö stadstrafik 1 893 1 809 1 773 1 714 1 597 
varav tågtrafik 886 616 605   
      
Antal resande, miljoner 8,1 7,9 7,4 7,7 7,7 
varav regiontrafik 3,1 3,0 3,1 3,4 3,4 
varav Växjö stadstrafik 2,5 2,5 2,2 2,4 2,4 
varav tågtrafik 0,9 0,7 0,6 0,2 0,2 
      
Antal personkilometer 198,9 165,5 160,5 149,9 151,0 
(miljoner kilometer)      

     
Täckningsgrad %      
(trafikintäkter/trafikkostnader)      
i regiontrafik 47 51 49 50 52 
i Växjö stadstrafik 56 55 56 54 64 
      
Länskort buss (pris inkl moms) 980 960 920 750 750 
Tätortskort buss (pris inkl moms) 460 440 420 400 400 
      
Antal resor/invånare totalt 44 43 41 42 42 
Antal resor/invånare regiontrafik 25 25 25 28 28 
Antal resor/invånare Växjö stadstrafik 41 42 36 41 41 
      
Medlemsbidrag, tkr 184 171 162 878 138 465 119 887 116 768 
Medlemsbidrag/invånare, kr 997 885 756 658 646 
Medlemsbidrag/resa 22,61 20,69 18,60 15,62 15,24 
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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 Regiontrafik Skolskjuts Stadstrafik Komplettering Total prod. 
      
Växjö 3 040 1 693 1 893 6 6 632 
Alvesta 1 137 753 0 44 1 934 
Lessebo 409 0 0 2 411 
Ljungby 1 357 844 46 8 2 255 
Markaryd 326 333 0 8 667 
Tingsryd 642 554 0 22 1 218 
Uppvidinge 837 292 0 1 1 130 
Älmhult 371 609 5 15 1 000 
Annat län 354 0 0 0 354 
SUMMA 8 473 5 078 1 944 106 15 601 
 
Fordonspark 
 
2011 12 31 var 355 fordon kontrakterade av Länstrafiken Kronoberg enligt följande: 

Linjetrafik  152  fordon 
Skolskjutstrafik  153  fordon 
Serviceresor   (grupp1,heltid)  49  fordon 
Linnéan (Lund/Malmö)   1   fordon 
 

Sammanlagt 50 olika trafikföretag utför trafik åt Länstrafiken Kronoberg.  
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Resandet 

Resandet under 2011 uppgick totalt till ca 8,1 miljoner resor, en ökning från 2010 med  274 000 resor. 
Resandet i regiontrafiken minskade medan resandet i Växjö stadstrafik och tågtrafiken ökade.  

Resande i de olika trafikslagen  (antal tusen resor)  
Regiontrafik 3 052 
Tågtrafik     933 
Växjö stadstrafik 2 534 
Abonnerad skolskjuts 1 373  
Serviceresor    247 
Övrigt       8 
SUMMA 8 147 
 

Resandet, mätt i antal personkilometer inom Kronobergs län ökade med 20 % mellan 2010 och 2011.  
Ökningen beror på regiontrafiken samt tågtrafiken (Öresundståg och Krösatåg).   

Resande i de olika trafikslagen (antal miljoner personkilometer)  
Regiontrafik   100,8 
Tågtrafik   50,8 
Abonnerad skolskjuts   27,5 
Växjö stadstrafik   13,9 
Serviceresor      5,7 
Övrigt     0,2 
SUMMA 198,9 
 
 
Självfinansieringsgrad       
       
Förbundsfullmäktige beslutade 2011-10-07 om trafikeringsprinciper m.m. för "Framtidens 
kollektivtrafik"  och fastställde samtidigt att självfinansieringsgraden totalt ska vara minst 
50 %. 
       
Självfinansieringsgraden anger andelen trafikintäkter jämfört med trafikkostnaderna.   

Under 2011 var den totala självfinansieringsgraden 59,65 %. 

Trafikslag Intäkter tkr Kostnader tkr Självfinansieringsgrad 
Regiontrafik 78 565 165 783 47,39% 
Växjö stadstrafik 28 027 49 616 56,49% 
Ljungby stadstrafik 155 930 16,67% 
Älmhults stadstrafik 0 68 0,00% 
Krösatåg 3 269 8 953 36,51% 
Öresundståg 86 180 101 936 84,54% 
Kompletteringstrafik 116 1 845 6,29% 
SUMMA 196 312 329 131 59,65% 









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

Vi är ett nav för regional utveckling med det övergripande uppdraget 
att ta tillvara länets möjligheter och främja dess utveckling.

Vår vision är ett gott liv i södra Småland

www.rfss.se 
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