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

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

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

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

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

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



Budget och verksamhetsplan är de styrdokument som visar färdriktning och prioriteringar 
för det kommande verksamhetsåret.  Regionförbundet verkar för att målen som anges ska 
uppnås genom att fullfölja de uppdrag förbundet har fått av sina medlemmar och från staten. 

Verksamhetsplanen avser hela regionförbundets verksamhet och organisation 
och är uppbyggd enligt en målhierarki i TRE NIVÅER:

Verksamhetsplanens 
innehåll och struktur
TYDLIGA MÅL, EFFEKTER OCH RESULTAT
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PRIORITERADE INSATSER 2013

Målen följs av prioriterade insatser i form av aktiviteter 2013. De prioriterade insatserna ska ha 
en tydlig koppling till målen, det är de samlade resultaten från insatserna som på sikt ska göra att 
målen uppnås. De prioriterade insatserna följs upp i samband med delårs- och årsredovisning 
och redovisas därmed till styrelse och fullmäktige. 

STYRANDE MÅL

I regionförbundets verksamhetsplan formuleras mål som har sin utgångspunkt i Regionalt  
utvecklingsprogram (RUP), andra styrdokument eller förbundsordningen. Styrande mål är poli-
tiskt antagna och anges för respektive av de fyra huvudutmaningar som anges i RUP. Därtill anges 
mål för övergripande förvaltning och god ekonomisk hushållning med fokus på regionförbundets 
myndighetsutövning och regionförbundet som arbetsgivare.

EFFEKTMÅL

Med utgångspunkt från de styrande målen formuleras effektmål. Effektmålen ska föra oss i 
riktning mot de styrande målen och anger effekter på kort eller lång sikt. De samlade resultaten 
av våra insatser ska verka för att effektmålen nås. Effektmålen är mätbara, uppföljnings- eller 
utvärderingsbara och följs upp årligen i årsredovisningen, i syfte att visa på förändring över tid.

Effektmålen är för tydlighetens skull uppdelade i omvärldseffekter och verksamhetens  
effektmål. Omvärldseffekter är sådana som regionförbundet, inom ramen för sitt uppdrag som 
samverkansorgan, påverkar indirekt. Omvärldseffekterna anger önskad utveckling inom ett antal 
nyckelområden, däribland sådana som pekats ut av OECD som utmaningar för regionen.  
Omvärldseffekterna ska följas upp med hjälp av befintlig statistik.

Verksamhetens effektmål är sådana mål som regionförbundet har en direkt påverkan på, genom 
vårt uppdrag och de insatser och aktiviteter vi genomför. Regionförbundet bedriver inom flera 
områden framför allt ett stödjande och möjliggörande arbete, vilket behöver följas, utvärderas 
och mätas kvalitativt snarare än kvantitativt. I bilagan för indikatorer redogörs på vilket sätt de 
olika effektmålen ska följas upp. Om inget annat anges utgör 2011 basår för samtliga effektmål.
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PRIORITERADE INSATSER 2013

Förvaltning och myndighetsutövning

• Inrättande av ett nytt sammanhållet ärendehanteringssystem.  
Det grundläggande för ett gemensamt ärendehanteringssystem är att det utgör stöd för 
att verksamheterna sker på ett regelrätt och kvalitetsmässigt sätt. I huvudsak är det  
diarieärenden, men det kan även finnas andra ärenden som inte diarieförs. Även dessa 
ska kunna hanteras i systemet. Mot bakgrund av att befintligt avtal löper ut 2012-12-31 
ska ett nytt system upphandlas.

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

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

• Informera om befintliga rutiner och processer inom servicefunktionerna/administrativa 
avdelningen för att öka effektiviteten vid regionförbundet. Fokus på information till 
nyanställda. 

• Årlig uppföljning ska genomföras kopplat till målet om minst 50%-ig självfinansierings-
grad. Redovisning görs i årsbokslutet för respektive år. Separat skrivelse skall göras till 
regionstyrelsen om målet riskerar att inte uppnås. 

• Årlig uppföljning ska genomföras kopplat till de finansiella målen i budget. 
Uppföljning av de finansiella målen görs i delårsrapport och i årsbokslut för respektive 
år.

Kommunikation och regional profilering

• Stärka dialogen med medlemmarna 
Regionförbundet arbetar för att stärka dialogen med medlemmarna, tydliggöra bilden av 
regionförbundet som regional aktör och lyfta de utvecklingsfrågor som vi arbetar med.  
 
Som steg i att stärka medlemsdialogen ska tre arrangemang genomföras. 
 
- Tylösandsveckan, ett årligt återkommande nationellt arrangemang av fristående   
    konferenser och möten inom områden som berör offentlig verksamhet. Arrang-  
 emanget vänder sig till anställda i offentlig sektor. Ska genomföras 13-16 maj 2013 
 
- Mötesplats södra Småland, syftar till att för regionförbundets medlemmar och   
  andra intressenter konkretisera och lyfta viktiga frågor för regional utveckling.    
 Ska genomföras i december 2013. 
 
- Kansliet ska genomföra en turné till samtliga medlemmar för att informera om   
 regionförbundets verksamhet och stärka dialogen med medlemmarna.
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Regionförbundets verksamhet med regional utveckling på hållbar grund innebär att som 
arbetsgivare främja jämställdhet och mångfald bland de anställda. Uppgiften ska tas på högsta 
allvar inte minst för att föregå som gott exempel. Arbetsplatsen och arbetsgrupper ska främja 
mångfald. Detta innebär att oavsett könstillhörighet, ålder, tidigare yrkeserfarenhet och etnisk 
tillhörighet/kulturell bakgrund skall anställda ha samma möjligheter, rättigheter och skyldig-
heter till goda arbetsförhållanden och delaktighet³. 

Regionförbundet som arbetsgivare är enligt Jämställdhetslagen 1991:433 skyldig att upprätta 
en jämställdhetsplan. Regionfullmäktige fastställde en mångfalds- och jämställdhetsplan för 
regionförbundet 2008.

REGIONFÖRBUNDET SOM 
ARBETSGIVARE

REGIONFÖRBUNDETS VÄRDEGRUND

Värdegrunden är framtagen av regionförbundets samtliga medarbe-
tare. Den beskriver vårt förhållningssätt och den utgångspunkt vi har 
gentemot medarbetare, medlemmar, förtroendevalda och invånare. 
Värdegrunden ska vara ett viktigt dokument i regionförbundets ar-
bete både på kort och lång sikt. Den ska vara kopplad till att medar-
betares vardag och genomsyra hela regionförbundet.  
Värdegrunden innebär att:

• Jag tillvaratar, nyttjar och förädlar mina och andras kompetenser
• Jag bemöter alla med respekt och värdighet
• Vi utvecklar individen, verksamheten och samhället
• Vi är tydliga i vårt agerande, i vårt förhållningssätt och i våra 

roller
• En fri och öppen diskussion är grunden för vårt förhållningssätt
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STYRANDE MÅL 

• Regionförbundet södra Småland ska sträva efter jämn könsfördelning på arbetsplatsen,  
i arbetsgrupper och befattningskategorier.

• Regionförbundet ska ha jämställda löner.
• Regionförbundet som arbetsgivare ska vara en förebild när det gäller mångfald bland de 

anställda.  

EFFEKTMÅL

Omvärldseffekter
Inga omvärldseffekter är kopplade till detta område.

Verksamhetens effektmål 
• Enligt regionförbundets mångfalds- och jämställdhetsplan ska könsfördelningen på  

arbetsplatsen, i arbetsgrupper och inom befattningskategorier, uppgå till minst 40  
procent av vardera könet. Till år 2015 ska en förändring ha skett i positiv riktning.

• Lönekartläggningarna visar att löneskillnader ej är könsrelaterade. 
• I regionförbundets personal ska andelen utlandsfödda utgöra minst samma andel som i 

befolkningen i Kronobergs län. Till år 2015 ska en förändring ha skett i positiv riktning.
 

PRIORITERADE INSATSER 2013

• Revidera regionförbundets mångfalds- och jämställdhetsplan. 

• Följa upp nyckeltal från regionförbundets mångfalds- och jämställdhetsplan.  

• Genomföra handlingsplanen för jämställda löner. 

• Kartlägga samtliga inkomna ansökningar på utannonserade tjänster inom  
regionförbundet med avseende på sökandes kön, ålder och ursprung. 
Syftet är att genom att kartlägga alla inkomna ansökningar få en bild av hur urvalet 
till våra tjänster ser ut. Slutsatser ska därefter sammanställas med avseende på urvalets 
sammansättning vad gäller andel män och kvinnor, andel i olika ålderskategorier och 
andel med utländsk bakgrund (i den mån det går att utläsa). Om kartläggningen visar 
att urvalet är alltför homogent för att vi ska kunna nå våra mål vad gäller mångfald och 
jämställdhet, behöver åtgärder vidtas för att locka ”nya” grupper av sökande. 

• Genomföra medarbetarenkät samt ta fram handlingsplan för eventuella åtgärder. 

• Genomföra två personalmöten under året som ska ha särskilt tema utifrån  
diskrimineringskriterierna. 

• Genomföra översyn och eventuell uppdatering av regionförbundets personalhandbok.
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Regionförbundets övergripande mål anges i det regionala utvecklingsprogrammet för södra 
Småland (RUP). De åtgärder som pekas ut under varje utvecklingsområde genomförs av 
regionförbundet och andra regionala aktörer. Utifrån regionens gemensamma mål om hållbar 
utveckling pekar regionförbundet ut riktningen och sätter ramarna.  
Tre perspektiv genomsyrar utvecklingssatsningarna:

ATTRAKTIVITET
I en ökad konkurrens får det lokala och regionala allt större betydelse. Det ökar vikten av att 
vårda och utveckla verksamhet med lokal förankring. Grunden för utvecklingssatsningar i 
länet är därför att skapa attraktivitet som affärsarena för företagen, som livsarena för invå-
narna och som besöksarena för turister och besökare. Att främja företagandet, stärka arbets-
kraftens kompetens, investera i infrastruktur och förbättra den offentliga servicen stärker 
affärsarenan. Människor söker sig till platser som erbjuder en tillvaro med möjligheter och 
livskraft. Det gäller att ta tillvara de goda förutsättningar vi har och att skapa livsarenor som 
är tilltalande. Att kommunicera det unika i vår region och odla ett gott värdskap är viktigt 
både för att locka nya företag, för att få människor att slå sig ner i länet och för att vi ska få 
fler besökare.

KREATIVITET OCH HANDLINGSKRAFT
Förmågan till förnyelse och utveckling är avgörande för en regions konkurrenskraft. Det 
gäller att stimulera dynamiska miljöer för nyskapande och fokusera på begrepp som lärande, 
innovation och entreprenörskap. Entreprenörskap bygger på kreativitet och handlingskraft 
och grogrunden till nya entreprenörer behöver främjas redan i tidiga åldrar. Initiativ som 
främjar entreprenörskap behövs inom alla möjliga områden och för alla oavsett ålder, kön 
och ursprung.

REGIONALT LEDARSKAP
För att utvecklingsprogrammet ska kunna genomföras måste berörda aktörer engageras. 
Delaktighet är en grundförutsättning för att de olika aktörerna ska känna sig involverade 
och vilja bidra till förverkligandet av intentionerna i programmet. Regionförbundets roll är 
att samordna arbetet med utvecklingsprogrammet, att verka som inspiratör och enande kraft 
men även att vara en aktiv genomförandeaktör.

I det regionala utvecklingsprogrammet anges de utvecklingsområden som är viktigast för oss 
att arbeta med: 
• Kompetens- och arbetskraftsförsörjning – Konkurrenskraftig kompetens i en föränderlig 

värld 
• Förnyelse och dynamik – Handlingskraftiga individer och företag i framkant
• Infrastruktur och kommunikation – Klimatsmarta, energieffektiva och säkra  

kommunikationer för alla
• Livskraft – resursstarka livsmiljöer med människan i centrum

RUP åtföljs av ett antal strategier och handlingsprogram, som mer specifikt pekar ut riktning 
och åtgärder inom olika områden.

REGIONFÖRBUNDETS UTMANINGAR OCH 
MÅL FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING
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PRIORITERADE INSATSER 2013

• Fortsatt utveckling av arbetet i Kompetensplattformen  
 
Arbetet inom ramen för kompetensplattformsuppdraget kommer att fokusera på  
integration. En viktig fråga är validering, och att finna former för sådant arbete i  
regionen. Under 2010-2012 har fokus legat på framtagande av analysmaterial, under 2013 
ska utbildningsplanering utifrån dessa analyser genomföras.  

• Utveckla metoder för samverkan internt kring kompetens- och utbildningsfrågor  
 
Ett stort antal projekt pågår inom området under ledning av regionförbundet. För att 
öka kvalitet och lärande, är det av högsta vikt att utveckla samverkan mellan dessa  
projekt och det långsiktiga strategiska arbetet. Fokus ligger således på intern kommunika-
tion och arbetsformer, både inom avdelningen för regional utveckling och AV-Media.  

• Implementera samverkansavtalet för Yrkeshögskola Kronoberg  
 
Länets utbildningsanordnare inom yrkeshögskola har undertecknat ett samverkansavtal 
2011 i syfte att kvalitetssäkra länets YH-utbildningar och marknadsföra dessa utbild-
ningar gemensamt. Regionförbundet leder arbetet, vilket genomförs praktiskt inom 
projektet YH Kronoberg för utveckling, mervärde och tillväxt.  

• Genomföra projekt inom ramen för kompetens- och arbetskraftsförsörjning; SYV i 
förändring, Plug in, Studentmedarbetare Kronoberg  och Integrationssamverkan södra 
Småland  
 
De olika pågående projektsatsningarna ska genomföras enligt plan. SYV-projektet syftar 
till att höja kompetensen hos länets studie- och yrkesvägledare. Projektet genomför ut-
bildningar och nätverksträffar. Plug in syftar till att öka antalet elever som fullföljer gym-
nasiet, här genomförs kommunala försöksverksamheter. Studentmedarbetare Kronoberg 
ska införa ett studentmedarbetarsystem hos regionförbundets medlemmar, för att öka re-
kryteringsbasen och få fler studenter att stanna i regionen.  Integrationssamverkan södra 
Småland ska öka den kommunala samverkan på integrationsområdet, bl.a. inom SFI.  

• Fortsatt arbete med att öka den digitala kompetensen hos länets lärare genom att infor-
mera, inspirera och utbilda med avseende på IT i skolan. 
 
Utbildningar i PIM, ”praktisk IT och mediekompetens” för lärare genomförs i länet. Ut-
bildningarna är en del av ett regeringsuppdrag som Skolverket har för att främja utveck-
ling och användning av informationsteknik i skolan. Länets specialpedagoger får också 
stöd i användningen av alternativa verktyg till elever med läs- och skrivsvårigheter.  
 
I samråd med länets IT-samordnare inom skolan, upphandlas länslicenser av webb- 
tjänster för undervisning. Regionförbundet har därtill fortsatt samverkan med Linné-
universitetet genom utbildningsinsatser och projekt.
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Infrastruktur och kommunikationer

STYRANDE MÅL

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

EFFEKTMÅL

Omvärldseffekter
• Den del av koldioxidutsläppen som kommer från transporter minskar i Kronobergs län.
• Fler personer reser med kollektivtrafiken.

Verksamhetens effektmål
• Fossilbränslefri kollektivtrafik 2020.
• Andelen nöjda resenärer inom den allmänna kollektivtrafiken ska överstiga 75% år 2015 

och vara 80% år 2022.
• Marknadsandelen ska öka till 15% 2030.

PRIORITERADE INSATSER 2013

• Vidareutveckling av Trafikförsörjningsprogrammet 
 
Regionens första trafikförsörjningsprogram fastställdes av regionfullmäktige 12 oktober 
2012.  Innehållet är en grund att bygga vidare på och utveckla. Allt eftersom erfarenheter 
från tillämpningen av den nya lagen växer i vår egen och kringliggande regioner kommer 
nya synsätt och möjligheter att uppenbaras. För kollektivtrafikmyndigheten är vidare-
utvecklingen av programmet ett prioriterat område under 2013. Arbetet innebär även 
förankrings- och utvecklingsarbetet i olika grupperingar, så väl inom som utom regionen. 
Siktet är inställt på beslut om ett reviderat trafikförsörjningsprogram i december 2013. 

• Lansering av ny busstrafik  
 
I juni 2013 startar den nya avtalsperioden för linjetrafiken och då byts ett antal  
entreprenörer ut. Byte sker också till miljövänligare och modernare fordon. I  
samband med att den nya avtalsperioden startar kommer även följande saker att    
genomföras: 
 
- Under sommaren startas ett nytt linjenät för regiontrafiken, där ny, snabbare trafik   
 mellan några av länets kommunhuvudorter tillförs. 
 
- I september kommer linjenätet i Växjö att bytas ut och samtidigt driftsätts fler  
 bussar, så det blir tätare mellan avgångarna på de stora linjerna.  
 
- Rutiner och program kommer att utvecklas för hanteringen av incitament och viten   
 för att få hög kvalitet på busstrafiken. 
 
- Stora informations- och marknadsföringskampanjer för den nya trafiken kommer att  
 genomföras i olika steg. 
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• De i linjetrafikupphandlingen fastställda kontrollmomenten ska följas upp och redovisas 
i samband med årsredovisning 2013. 

• Genomföra åtgärder utifrån Kvalitetslyftet.  
Här i ingår följande: 
 
Vidareutveckling av trafikledningen i Alvesta 
Trafikledningen i Alvesta kommer att utvecklas vidare för att vara i full drift under   
hösten 2013.  
 
Teknikupphandlingen slutförs 
Upphandlingen av ny teknik till alla nya bussar kommer att slutföras, så att denna 
kan installeras under sommaren. Tekniken är också en förutsättning för att  
trafikledningen ska kunna arbeta fullt ut med planerade kvalitetsförbättringar. 
 
Inventering av hållplatser slutförs 
Inventering och klassificering av länets alla hållplatser ska slutföras. Nya hållplatsskyltar 
ska upphandlas och montering av dessa påbörjas för att slutföras under 2014. 
 
Implementering av ny varumärkesplattform 
Under året kommer länstrafikens nya grafiska profil och varumärkesplattform  
implementeras. Lansering av den nya profilen sker i samband med lansering av ny  
hemsida i början av året och efter det byter trycksaker, tidtabeller etc. succesivt grafiskt 
profil. 

• Lansering av nytt regionaltågssystem 
 
Två nya regionaltågssystem startas i december 2013: Markaryd-Hässleholm samt Växjö-
Hässleholm. Då öppnas också tre nya tågstationer i länet: Markaryd, Diö och Vislanda. 
Under året kommer biljettsystemet utvecklas för att kunna hantera dessa nya tågsystem. 
Lanseringen av trafikstarten kommer att förberedas. 

• Fortsatt arbete med att minska kontanthanteringen. 
 
Prisdifferentieringen kommer att följas upp. Mina sidor vidareutvecklas och en ny  
version av appen MobiTime lanseras. Arbete med aktiv företagsförsäljning påbörjas.

• Påbörja analys av resenärsunderlaget per busslinje och hållplats med hjälp av GIS.  
 
Med hjälp av GIS (geografiskt informationssystem) kan olika former av dataunderlag 
ges en geografisk dimension och visualiseras i ett kartprogram. Genom att koppla data-
underlag, som redan idag finns i verksamheten, till en digital karta, kommer fördjupade 
analyser kunna göras över till exempel resandemönster. Analyserna kommer att kunna 
användas både i det löpande planeringsarbetet och i långsiktiga strategier som till  
exempel Trafikförsörjningsprogram. 
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• Utveckla modell och indikatorer för uppföljning och utvärdering av Regional kulturplan 
för Kronobergs län 2012-2014 genom att införa och delta i utvecklingen av den  
nationella kulturdatabasen.  
 
Från och med 1 januari 2012 är Kronobergs län med i kultursamverkansmodellen vilket 
innebär att landstinget och regionförbundet fördelar statligt bidrag till regional kultur-
verksamhet. De statliga medlen skall redovisas till Statens Kulturråd. 

• Se över stödsystemet till civila samhället med fokus på studieförbund. 
 
En funktionsanalys över kultursystemet visar att det i hög grad är beroende civila  
samhället. Studieförbunden är betydelsefulla aktörer inom det civila samhället och spelar 
en roll för den lokala kulturutvecklingen genom att bedriva verksamhet på många platser 
runtom i Kronobergs län. Stödsystemet behöver således ses över för en hållbar  
utveckling av kulturområdet.  

• Tillsammans med övriga ägare implementera genomförd översyn av Energikontorets 
verksamhet.  
 
En stor del av det regionala arbetet med energieffektiviseringsfrågor utförs genom 
Energikontor Sydost AB. Föreningen Energikontor Sydost, och därigenom dess 30 
medlemmar i Kronoberg, Kalmar och Blekinge län, äger Energikontor Sydost AB som 
bedriver det operativa utvecklingsarbetet. Bolaget har under de senaste åren expande-
rat och antalet enställda har ökat kraftigt. Expansionen har huvudsakligen skett genom 
projektverksamhet vilken inte skapar överskott och ger inte alltid tillräcklig täckning 
för det ökade administrativa kostnader som uppstår. Föreningsstyrelsen har inlett en 
verksamhetsöversyn kring medlemsavgifter och serviceavgifter samt ägardirektiv och 
organisationsformer. I översynen betonas vikten av att i den framtida verksamheten se 
till medlemsnyttan, att kontinuerligt utveckla kommunikation mellan bolaget, föreningen 
och medlemmarna samt ambitionen att öka medlemmarnas delaktighet i verksamheten 

• Genomföra prioriterade insatser enligt Klimatkommissionens handlingsplan 2013 utifrån 
genomförd kartläggning av medlemmarnas strategiska klimat- och energiarbete. 
 
Klimatkommissionens uppdrag löper över mandatperioden 2011 – 2014. En slutrapport 
över kommissionens arbete ska presenteras senast december 2014. Insatserna ska bidra 
till att de nationella och regionala miljömålen uppfylls. 

• Genomföra SKL-finansierade utvecklingssatsningar inom välfärdsområdet i linje med 
medlemmarnas prioriteringar. 
 
Regeringen och SKL har överenskommelser om samordnade och långsiktiga insatser 
som kommuner och hälso- och sjukvårdshuvudmän ska samarbeta kring för att stärka de 
regionala stödstrukturerna. Flera utvecklingssatsningar pågår i länet.
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Medlemmar i regionförbundet är Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvi-
dinge, Växjö och Älmhults kommuner, samt Landstinget Kronoberg.

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. 

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 medlem-
mar representerade med minst en ledamot och en ersättare.  I och med att den nya kollektiv-
trafiklagen har trätt i kraft från den 1/1 2012 utgör styrelsen också kollektivtrafikmyndighet.

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

Trafiknämnd
Trafiknämnden ansvarar för den löpande verksamheten inom länstrafiken. Trafik-nämnden 
består av nio ledamöter och nio ersättare. 

Klimatkommission och kulturberedning
Regionstyrelsen har tillsatt en klimatkommission och en kulturberedning. 
Regionstyrelsens klimatkommission består av tre ledamöter och utgörs av regionfullmäktiges 
presidium. Klimatkommissionen ska för styrelsens räkning stödja och bidra till arbetet med 
att implementera aktiviteter enligt den av styrelsen fastställda handlingsplanen för Klimat-
kommissionen 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. Regionstyrelsens kulturberedning ska för styrelsens 
räkning leda och bevaka arbetet med i första hand Kulturplanen. Beredningen ska därutöver 
också bistå styrelsen i dialogen med kulturorganisationerna i regionen. 

Regionförbundets organisation

Politisk 
organisation
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BILAGA 2

Regionförbundet har regeringens uppdrag att besluta om användningen av vissa statliga 
medel för regional utveckling. Medlen härrör från statsbudgetens utgiftsområde 19 Regio-
nal utveckling, anslag 1:1, Regionala tillväxtåtgärder. De får användas till medfinansiering av 
projekt. Stödändamål mm regleras i författningar. Huvudinriktningen är att beviljade stöd ska 
främja hållbar regional tillväxt sådan den är beskriven i regionala utvecklingsprogram. 

Regionförbundet har beslutanderätt över anslaget, administrerar och redovisar till Tillväxt-
verket och Näringsdepartementet. Den pekuniära hanteringen sköts helt av Tillväxtverket 
och anslaget som sådant berör således inte regionförbundets egen ekonomiska redovisning. 
(Projekt som bedrivs av regionförbundet med stöd från detta anslag redovisas naturligtvis på 
sedvanligt sätt i ordinarie bokföring.)

Medel beviljas till projekt som bidrar till att uppnå målen i det regionala utvecklingsprogram-
met, och som anses strategisk viktiga. Regionstyrelsen tar beslut som indikerar fördelningen 
av projektmedel på RUP:ens olika områden varje år, där störst andel av medlen går till 
projekt inom Förnyelse och dynamik samt Kompetens- och arbetskraftsförsörjning. Regi-
onförbundet arbetar pro-aktivt för att utveckla projekt tillsammans med externa aktörer, 
för maximal nytta av medlen. Projektmedlen används därmed för att stärka verksamheten i 
övrigt, i linje med årets verksamhetsplan.

Statliga medel för regional utveckling

Regionförbundet har regeringens uppdrag att besluta om användningen av vissa statliga 
medel för regional utveckling. Medlen härrör från statsbudgetens utgiftsområde 19 Regio-
nal utveckling, anslag 1:1, Regionala tillväxtåtgärder. De får användas till medfinansiering av 
projekt. Stödändamål mm regleras i författningar. Huvudinriktningen är att beviljade stöd ska 
främja hållbar regional tillväxt sådan den är beskriven i regionala utvecklingsprogram. 

Regionförbundet har beslutanderätt över anslaget, administrerar och redovisar till Tillväxt-
verket och Näringsdepartementet. Den pekuniära hanteringen sköts helt av Tillväxtverket 
och anslaget som sådant berör således inte regionförbundets egen ekonomiska redovisning. 
(Projekt som bedrivs av regionförbundet med stöd från detta anslag redovisas naturligtvis på 
sedvanligt sätt i ordinarie bokföring.)

Medel beviljas till projekt som bidrar till att uppnå målen i det regionala utvecklingsprogram-
met, och som anses strategisk viktiga. Regionstyrelsen tar beslut som indikerar fördelningen 
av projektmedel på RUP:ens olika områden varje år, där störst andel av medlen går till 
projekt inom Förnyelse och dynamik samt Kompetens- och arbetskraftsförsörjning. Regi-
onförbundet arbetar pro-aktivt för att utveckla projekt tillsammans med externa aktörer, 
för maximal nytta av medlen. Projektmedlen används därmed för att stärka verksamheten i 
övrigt, i linje med årets verksamhetsplan.

Statliga medel för utveckling av infrastruktur
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REGIONFÖRBUNDET SOM ARBETSGIVARE 

• Könsfördelningen på arbetsplatsen, i arbetsgrupper och inom befattnings- 
kategorier, uppgår till minst 40 procent av vardera könet. 
 
Indikator: Andel kvinnor och män per avdelning samt per befattningskategori.  

• Lönekartläggningarna visar att löneskillnader ej är könsrelaterade. 
 
Uppföljning: Resultat från lönekartläggning. 

• I regionförbundets personal ska andelen utlandsfödda utgöra minst samma andel 
som i befolkningen i Kronobergs län. 
 
Indikator: Andel utlandsfödda av samtliga anställda.

KOMPETENS- OCH ARBETSKRAFTSFÖRSÖRJNING

• Andelen eftergymnasialt utbildade har ökat till år 2020. 
 
Indikator: Andel i befolkningen 25-64 år med eftergymnasial utbildning. 

• En jämnare könsfördelning inom utbildning och arbetsliv har uppnåtts till år 
2020.  
 
Indikatorer: 
Andel kvinnor och män sysselsatta i privat sektor. 
Andel kvinnor och män sysselsatta i offentlig sektor. 
Sammanfattande branschstruktur i länet med avseende på fördelningen mellan kvinnor 
och män per bransch. 
 
Gällande en jämnare könsfördelning på utbildningssidan kommer indikatorer att tas fram under 2013.

• Antalet elever som fullföljer gymnasieskolan har ökat till år 2020. 
 
Indikatorer:  
Andel nybörjare som fullföljer gymnasieutbildningen inom fyra år. 
Andel elever med grundläggande behörighet till universitet och högskola. 

Indikatorer kopplade till  
verksamhetsplanens effektmål



• Andelen sysselsatta med utländsk bakgrund har ökat till år 2020. 
 
Indikator: Förvärvsfrekvens i befolkningen med utländsk bakgrund.

• Stärkta band mellan utbildningssystem och arbetsliv. 
 
Uppföljning: 2013 sker uppföljning genom att vi redogör för samtliga aktiviteter i regi-
onförbundets regi där företrädare för utbildningssystemet och arbetslivet möts. Därtill 
kommer ett nationellt arbete påbörjas via Reglab, där ett kompetensförsörjningsindex 
ska tas fram. Indexet ska kunna användas som stöd för att följa upp det regionala kom-
petensförsörjningsarbetet med hjälp av indikatorer.  

• Ökade möjligheter för studenter att stanna i regionen och komma in på arbets-
marknaden.  
 
Uppföljning: Uppföljning av hur många studenter som får en anställning under utbild-
ningstiden genom Studentmedarbetarsystemet. Övriga indikatorer kommer att utarbetas 
under 2013. 

• Samtliga IT-utbildningar och seminarier i regionförbundets regi utformas i enlig-
het med aktuella läroplaner.  
 
Uppföljning: Uppföljning via intern kontroll. 

• Den digitala kompetensen hos länets lärare ska öka. 
 
Indikatorer:  
Antal genomförda kurser eller utbildningstillfällen med målvärde 400 tillfällen/år. 
Antal deltagare på kurser eller utbildningstillfällen med målvärde 4000 deltagare/år. 

• All mediautlåning skall ske över strömmande media 2015. 
 
Uppföljning: Statistik över utlåning följs upp per kvartal.

FÖRNYELSE OCH DYNAMIK

• Andelen nystartade företag som överlever 3 år har 2020 ökat i förhållande till riks-
genomsnittet.     
 
Indikator: Andel nystartade företag med minst tre års överlevnad. 

• Andelen företag som drivs av kvinnor har 2020 ökat i förhållande till riksgenom-
snittet. 
 
Indikator: Andelen företag som drivs av kvinnor. 

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



       Indikator: Andel företag i de branscher som ingår i kulturella och kreativa näringar, i       
       förhållande till det totala antalet företag. 

• Innovationsindex för Kronoberg har ökat. 
 
Indikator: Reglabs innovationsindex. 

• Nyföretagandet har 2020 ökat i förhållande till riksgenomsnittet. 
 
Indikator: Antal nya företag. 

• Nyföretagande bland kvinnor och personer med invandrarbakgrund har 2020 ökat. 
 
Indikatorer:  
Antal nya företag startade av kvinnor.   
Antal nya företag startade av personer med utländsk bakgrund. 

• Andelen elever som deltar i UF-verksamhet i för-, grund- och gymnasieskolor har 
ökat. 
 
Indikator: Andel elever som deltar i UF-verksamhet i förhållande till det totala antalet 
elever. 

• Ökad omsättning inom besöksnäringen med 1,5 miljarder kronor till år 2020. 
 
Indikator: Årlig regional omsättning inom besöksnäringen. 

• Det regionala innovationssystemet har stärkts. 
 
Uppföljning: Uppföljning sker genom att vi redogör för de aktiviteter inom området 
som regionförbundet har deltagit i under året. Arbetet inom satsningen ”Tillväxt och 
innovation i södra Småland” kommer att redovisas. 

• En regional näringslivsarena har etablerats. 
 
Uppföljning: Uppföljning sker inom ramen för projektet TvärdraG.

INFRASTRUKTUR OCH KOMMUNIKATIONER

• Den del av koldioxidutsläppen som kommer från transporter minskar i  
Kronobergs län. 
 
Uppföljning: Uppföljning enligt Energibalans för Kronoberg. 

• Fler personer reser med kollektivtrafiken. 
 
Indikator: Antal resor per invånare i den allmänna kollektivtrafiken. 



• Fossilbränslefri kollektivtrafik 2020. 
 
Indikator: Andel fossilfritt bränsle i linjelagd trafik. 

• Andelen nöjda resenärer inom den allmänna kollektivtrafiken ska överstiga 75% 
år 2015 och vara 80% år 2022. 
 
Indikator: Andel nöjda resenärer enligt Kollektivtrafikbarometern. 

• Marknadsandelen ska öka till 15% 2030. 
 
Indikator: Länstrafiken Kronobergs marknadsandel enligt mätning av Trafikanalys.

LIVSKRAFT

• Begränsad klimatpåverkan enligt de regionala miljömålen. 
 
Indikator: Indikatorer enligt den regionala klimat- och energistrategin. 

• Unga ska i högre grad engageras i lokalsamhället genom att kultur- och fritidsut-
budet utökas och breddas.  
 
Indikator: Kommer att utarbetas under 2013. 

• Klargjorda roller för samverkan mellan aktörer som tar ansvar för regional  
utveckling inom miljö, välfärd och kultur.  
 
Uppföljning: Uppföljning sker genom återrapportering av de insatser som sker under 
året.




