KALLELSE

1(3)

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Tid:

2018-01-24
kl. 09:00-11.00 Informationsärenden
kl. 11.00-14.00 Gruppmöten och lunch
kl. 14.00- Informations och beslutsärenden

Plats:

Regionens hus, sal A
Kaffe serveras utanför sal A kl. 08.45

Ärenden
1

Val av protokollsjusterare

2

Fastställande av dagordning

3

Anmälan av informationshandlingar

2018/37

4

Anmälan av delegationsbeslut

2018/32

5

Inkomna remisser, promemorior och motioner

6

Anmälan av kurser och konferenser
• Sydsvenska samarbetet, 20 februari i Varberg
• Sveriges miljömål och agenda 2030, Jönköping 22 mars

Informationsärenden och aktuellt
7

Regional utvecklingsstrategi lägesrapport,
Johanna Sjöström

20 min

8

Smålands musik och teater, ekonomiskt utfall
2017 och budgetförutsättningar 2018

60 min

Gruppmöten och lunch kl. 11.00-14.00
9

Ali Alibrahim fristadskonstnär, film ”One Day
In Aleppo”

40 min

10

Grants Office, Annika Bergman och Mats
Jägstam Jönköping university

20 min

11

Aktuell information

10 min

12

Positionspapper/Regionsamverkan Sydsverige,
kultur RJL 2017/2632

13

Månadsrapport

10 min

KALLELSE

2(3)

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Tid:

2018-01-24

Beslutsärenden för nämnden
14

Bidrag till pensionärsorganisationer 2018

2017/1525

15

Bidrag till ungdomsorganisationer 2018

2017/2384

16

Bidrag till politiska ungdomsorganisationer
2018

2017/2273

17

Affärsutvecklingscheckar 2018

2017/3353

18

Uppdrag - planering och uppföljning av större
produktioner vid Smålands Musik och Teater

2018/98

19

Uppföljning intern kontrollplan 2017

2016/2572

20

Intern kontrollplan 2018

2017/118

21

Motion - Låt Spira spridas och spira för alla

2017/1342

22

Svar på frågor angående Smålands Musik och
Teater

2018/196

Övrigt
23

Övriga frågor

Kallade
Ordinarie ledamöter:
Malin Olsson (M) ordf.
Torbjörn Eriksson (KD) 1:e vice ordf.
Jonas Magnusson (S) 2:e vice ordf.
Carina Bardh (M)
Gun Lusth (M)
Per Eriksson (C)
Monica Samuelsson (KD)
Mari Lindahl (L)
Lennart Karlsson (_)
Maria Hörnsten (S)
Martina Jansson (S)
Anders Berglund (S)
Annki Stark (S)
Jon Heinpalu (MP)
Anders Gustafsson (SD)

För kännedom
Ersättare:
Lars Carlborg (M)
Eva Nilsson (M)
Anders Wilander (M)
Raymond Pettersson (C)
Nils-Erik Emme(KD)
Margareta Andersson (KD)
Irene Oskarsson (KD)
Jakob Olofsgård (L)
Valendona Dobra (S)
Fredrik Johansson (S)
Henrik Tvarnö (S)
Johan Starck (S)
Kjell Ekelund (S)
Eva Ekenberg (MP)
Morgan Malmborg (_)

KALLELSE

3(3)

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Tid:

2018-01-24

Tjänstemän:
Agneta Jansmyr, regiondirektör
Kristina Athlei, regional
utvecklingsdirektör
Lars Johansson, utbildning- och
kulturdirektör
Lars Wallström, controller
Linda Byman, nämndsekreterare
Fackliga företrädare:
Carina Sjögren, Kommunal, ordinarie
Birgitta Svensson, Kommunal, ersättare

Gruppledare:
Malin Wengholm (M)
Maria Frisk (KD)
Rune Backlund (C)
Jimmy Ekström (L)
Carina Ödebrink (S)
Sibylla Jämting (MP)
Mikael Ekvall (V)
Samuel Godrén (SD)

RJL 2018/32

Sammanställning av informationshandlingar nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet, 2018-01-24
Ärendetyp

Ärenderubrik

Protokoll
Motioner
Inkomna handlingar




RJL 2017/2702 Skrivelse Min(i)opera angående balkulturpeng samt kulturbidrag
2018.
RJL 2017/3580 Smålands musik och teater Skrivelse från fackförbunden Tf Symf
Vision och skyddsombuden

Utgående skrivelser
Övrigt



Övrig fråga från Regionstyrelsen 2017-12-19 § 236 avseende Smålands Musik och
Teaters ekonomiska underskott.

Regeringsbeslut



RJL 2017/3639 Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 1:3 Europeiska
regionala utvecklingsfonden, Näringsdepartementet N2017/07688/RTS
RJL 2017/3640 villkor m m för budgetåret 2018 för landstingen inom utgiftsområde
1 Rikets styrelse, 19 regional tillväxt och 22 kommunikationer,
Näringsdepartementet
RJL 2017/3644 Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende avseende
Tillväxtverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv och utgiftsområde 19 Regional
tillväxt, Näringsdepartementet
Uppdrag till statens kulturråd att genomföra en nationell översyn av området kultur
och hälsa, Kulturdepartementet
Barnkonventionen föreslås bli svensk lag, SKL





Cirkulär från SKL
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Beslut från SKL
Arbetsmiljöverket
Redovisningar av
utvecklingsbidrag
Redovisningar av projekt
Övrigt

5

RJL 2018/32

Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet 2018-01-24
Ärendetyp
ANA 4.2.1
ANA 4.2.1
ANA 4.2.1
ANA 4.2.1
ANA 4.5.2
ANA 4.2.1

Ärenderubrik
Avtal Vandrarhemmet i Huskvarna
Avtal Julkonsert 2017 Maria Möller med vänner
Avtal Denny Lekström – ON THE TOWN
Avtal om gestaltningsuppdrag, Höglandssjukhuset
Eksjö
Projekt Kommuner i samverkan – Utrecht februari
2018
Avtal Sturegatan 9A
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Diarienummer
RJL 2017/1543
RJL 2017/1539
RJL 2017/2648
RJL 2017/1002

Beslutsdatum
2017-12-11
2017-12-15
2017-12-15
2017-12-07

Beslutsdelegat
Per-Ola Nilsson
Per-Ola Nilsson
Per-Ola Nilsson
Jörgen Lindvall

RJL 2017/3568

2017-12-19

Elisabet Eriksson

RJL 2018/40

2018-01-08

Per-Ola Nilsson

Dokument
Utskriftsdatum: 2018-01-04
Diarieenhet:

Utskriven av:

Nathalie Bijelic Eriksson
Sekretess:

Region Jönköpings län

Visas ej

Beskrivning av sökning:

Remisser december 2017
Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Ärendemening

Dokumenttyp

Promemorian Ett enhetligt regionalt
utvecklingsansvar Ds2017:61

Lena Strand

2017-12-11

Finansdepartementet

Regionens åtagande

RJL 2017/3488

Remiss - Departementspromemorian Ett
REMISS
enhetligt regionalt utvecklingsansvar Ds2017:61

2017.13526

2017.14228

I

Remiss - Information och intyg om praktisk
tjänstgöring

Lena Strand

2017-12-21

Socialstyrelsen

Regionens åtagande

RJL 2017/3623

Intyg för praktisk tjänstgöring för dietister
utbildade utanför EU och EES

REMISS

Remiss- Kvalitetssäkring av HVB

Lena Strand

2017-12-21

SIS, Swedish Standards Institute

Regionens åtagande

RJL 2017/3620

Remiss SIS

REMISS

Remiss - Behandling av spelmissbruk och
spelberoende

Lena Strand

2017-12-21

Socialstyrelsens

Regionens åtagande

RJL 2017/3619

Remiss - Behandling av spelmissbruk och
spelberoende.

REMISS

2017.14279

2017.14280

2017.14338

I

I

I

I

Kungörelse - Detaljplan för idrottsanläggning på Karin Henriksson
del av Torpa 2.1, Jönköping

2017-12-28

Jönköpings kommun

Länstrafiken

RJL 2017/3637

Kungörelse - Detaljplan för idrottsanläggning på REMISS
del av Torpa 2.1, Jönköping

Sidan 1 av 1
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Dokument
Utskriftsdatum: 2018-01-04
Diarieenhet:

Utskriven av:

Nathalie Bijelic Eriksson
Sekretess:

Region Jönköpings län

Visas ej

Beskrivning av sökning:

Motioner December 2017
Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Ärendemening

Dokumenttyp

Motion - Jämställdhetsintegrering i praktiken

Lena Strand

2017-12-19

Socialdemokraterna

Regionens åtagande

RJL 2017/3575

Motion om Jämställdhetsintegrering i praktiken

MOTION

2017.13942

I

Sidan 1 av 1
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2018 02 20

Regionsamverkan Sydsverige Kulturutskottet
Kallelse
Samtliga kulturnämndsledamöter i respektive region/landsting inom Regionsamverkan
Sydsverige, hälsas välkomna till Regionsamverkan Sydsveriges kultututskotts sammanträde.

Datum:

20 februari

Plats:

Varbergs Stadshotell, Spegelsalen

tid:

10.00 – 15.00 kaffe och fralla serveras från kl. 09.30.
15.00 – 16.00 För ordinarie ledamöter i Kulturutskottet

Meddela din nämndsekreterare om du möjlighet att deltaga, senast den 13 februari.

Varmt Välkommen
Lovisa Aldrin
Ordförande Regionsamverkan Sydsverige kulturutskott

9

Regionsamverkan Sydsverige, kulturutskottet

Program:
9.30

Kaffe

10.00

Lovisa Aldrin, ordförande i Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott hälsar
välkommen

10.30

Regionsamverkan Sydsverige – varför?
Mats Eriksson, ordförande Regionstyrelsen Halland

11.00

Presentation av kulturutskottets positionspapper, ”Ett enat Sydsverige skapar ett
starkt Kultursverige”.
Lovisa Aldrin

12.00

Lunch

13.00

Teater Halland, smakprov ur Halland ”Love Stories”

13.20

Företrädare för Riksdagens kulturutskott reflekterar över de sydsvenska
kultursatsningarna.
Olof Lavesson, ordförande i Riksdagens kulturutskott
Gunilla Carlsson, vice ordförande Riksdagens kulturutskott

14.00

Vad händer när man bestämmer sig för att kulturen utgör drivkraften för
utvecklingen?
Lars Davidsen, Aarhus Kommune

14.30

Fika

15.00

Kulturutskottet sammanträder, ordinarie ledamöter
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SVERIGES MILJÖMÅL OCH AGENDA 2030

Drivkraft för tillväxt
och utveckling
Välkommen till en konferens om miljö, regional tillväxt
och hållbar utveckling, för personer i ledande positioner
från näringsliv och offentlig verksamhet.

DU KAN VÄLJA att delta i någon av de tre heldagskonferenser
som arrangeras kl. 10–16 i Västerås, Jönköping och Sundsvall.
PÅ KONFERENSEN FÅR DU:
"" Verktyg för hur näringsliv och offentlig verksamhet kan arbeta
tillsammans kring miljö, tillväxt och hållbar utveckling.

28 MARS 2018 – SUNDSVALL

"" Inspiration av lärande exempel från kommuner, regioner
och företag.
"" Diskutera ledarskapets betydelse för tillväxt och ekologiskt
hållbar utveckling.
20 MARS 2018 – VÄSTERÅS

"" Aktuell information om statliga finansieringsformer och
regeringens uppdrag till regionala aktörer att integrera
klimat och miljö i tillväxtarbetet.
Vi återkommer med mer information men boka någon av
dagarna redan nu!

DELTAGARAVGIFT: 900 kr inkl. fika och lunch.

22 MARS 2018 – JÖNKÖPING

TILL ANMÄLAN

Läs mer på nästa sida
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PROGRAMMET UPPDATERAS LÖPANDE – EXEMPEL PÅ MEDVERKANDE:

VÄSTERÅS 20 MARS 2018

Grön tillväxt,
bra för företagens
konkurrenskraft
GUNILLA NORDLÖF
GUNILLA NORDLÖF
Generaldirektör
Tillväxtverket

MINOO AKHTARZAND
Landshövding
i Västmanlands län

DENISE NORDSTRÖM
Regionråd, ordförande
i Regionstyrelsen Västerås

KONFERENSEN I VÄSTERÅS ARRANGERAS I SAMARBETE MED REGION VÄSTMANLAND.

JÖNKÖPING 22 MARS 2018

Sveriges miljömål leder
oss mot Agenda 2030
och de globala 
hållbarhetsmålen
BJÖRN RISINGER

BJÖRN RISINGER
Generaldirektör,
Naturvårdsverket

PER SIMONSSON
Managing Director, 
Sustainable Business Hub

TIM BROOKS
Avdelningschef,
Tillväxtverket

KONFERENSEN I JÖNKÖPING ARRANGERAS I SAMARBETE MED KLIMATRÅDET JÖNKÖPINGS LÄN OCH REGION JÖNKÖPINGS LÄN.

"

SUNDSVALL 28 MARS 2018

Sverige borde
vara ett p
 ermanent
showroom för klimat
smarta lösningar och
förnybar teknik 
SVANTE AXELSSON

SVANTE AXELSSON
Nationell samordnare,
Fossilfritt Sverige

PÄR LÄRKERYD
VD, Norra
Skogsägarna

KONFERENSEN I SUNDSVALL ARRANGERAS I SAMARBETE MED REGION VÄSTERNORRLAND.

KONFERENSERNA ARRANGERAS AV L
 ÄNSSTYRELSERNA
I JÖNKÖPING, VÄSTMANLAND OCH VÄSTERNORRLAND,
RUS – REGIONAL UTVECKLING OCH SAMVERKAN I MILJÖMÅLSSYSTEMET, NATURVÅRDSVERKET OCH TILLVÄXTVERKET.
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CHRISTINA
BÅGE-FRIBORG
Head of Sustainable
Business, Sandvik AB

ETT ENAT
SYDSVERIGE
SKAPAR
ETT STARKT
KULTURSVERIGE

POSITIONSPAPPER
REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE
KULTUR

2017
13

1

ABF • Art Inside Out • Berättarnätet Kronoberg • Bibu – nationell scenkonstbiennal för
barn och unga • Bilda • Blekinge Hemslöjdsförening • Blekinge Läns Bildningsförbund
• Blekinge museum • Blekinge Släktforskarförening • Blekingearkivet • BoostHbg • BUFF •
Byteatern Kalmar läns teater • Capellagården • Clownronden • Dans i Blekinge • Dans i
Sydost • Danscentrum Syd • Dansstationen • Designarkivet • Det fria ordets hus • Drömmarnas hus • Expressteatern • Falkenbergs museum • Filmbyn Småland • FilmCentrum
Syd • Film i Glasriket • Film i Skåne • Folkets bio Malmö • Folkteatern • Folkuniversitetet
• Föreningen Norden • Form/Design Center • Författarcentrum Syd • Glimmingehus 
• Hallands bildningsförbund • Hallands konstmuseum • Hallands kulturhistoriska museum
• Harp Art Lab • Helsingborgs museer • Helsingborgs Stadsteater • Helsingborgs
Symfoniorkester • Hemslöjden i Kronobergs län • Historiska museet vid Lunds universitet
• Hällevik Tradjazz festival • Ibn Rushd • Inkonst • Internationella gatuteaterfestivalen •
Isildurs Bane • Italienska palatset • Jönköpings läns arkivförbund • Jönköpings läns folkrörelsearkiv • Jönköpings läns Hemslöjdsförbund • Jönköpings läns Konstförening •
Jönköpings läns museum • Kalmar konstmuseum • Kalmar läns arkivförbund • Kalmar
läns hemslöjdsförening • Kalmar läns museum • Kalmar läns musik stiftelse • Kivik Art
Centre • KKV Grafik Malmö • KKV Monumental • KKV Textiltryck Malmö • Klostret Ystad •
Konst i Blekinge • Konstfrämjandet Skåne • Konsthantverkscentrum Skåne • Konstitutet
• Konstnärscentrum Syd • Kultur i Halland • Kultur och utveckling, Region Jönköpings län
• Kulturens Bildningsverksamhet • Kulturen i Lund • Kulturparken Småland • Kulturverket
• Landskrona museum • Lilith Performance Studio • Linneateatern • Litteraturuppdrag
Vimmerby • Ljungbergmuseet • Malmö Arabfilm festival MAFF • Malmö Konstmuseum •
Malmö Museer • Malmö Opera och Musikteater • Malmö Stadsteater • Malmö Symfoni
orkester • Medborgarskolan • Mediaverkstaden • Memory Wax • Mjellby konstmuseum •
Moderna Museet i Malmö • Moomsteatern • Musik i Blekinge • Musik i Syd • Musikcentrum
Syd • Månteatern • NBV • Nordisk Panorama • Reaktor Sydost • Regionmuseet Kristianstad
• Regionteatern Blekinge Kronoberg • Riksteatern Blekinge • Riksteatern Halland • Rik
steatern i Jönköping län • Riksteatern i Jönköping län • Riksteatern Kalmar län • Riks
teatern Kronoberg • Riksteatern Skåne • Romska Kulturcentret • Rum för Dans • Sensus •
Seriefrämjandet • Share Music & Performing Arts • Signal – Center för samtidskonst •
Sjöfararkusten • Skådebanan • Skånes Arkivförbund • Skånes Bildningsförbund • Skånes
Dansteater • Skånes hemslöjdsförbund • Skånes Föreläsningsföreningar • Skånes konstförening • Skånes Näringslivsarkiv • Skillinge Teater • Skrivarklubben i Blekinge • Slöjd i
Blekinge • Smålands konstarkiv • Smålands Musik och Teater • Smålands spelmansförbund • Staffan Björklunds teater • Statarmuseet i Skåne • Stiftelsen Vandalorum • Studieförbundet Vuxenskolan • Studiefrämjandet • Svensk-Polska föreningen • Svenskt Rock
arkiv • Sveriges Konstföreningar Blekinge • Sveriges Konstföreningars riksförbund distrikt
Jönköping • Sydöstra Folkets hus & Parkregion • Teater 23 • Teater Albatross • Teater Allena
• Teater Halland • Teater Sagohuset • Teatercentrum Södra • Teateri • Teatersmedjan •
Teckningsmuseet • The Glass Factory • Tjolöholms slott • Trans Europe Halles • Trelleborgs
museum • Uppåkra Arkeologiska Center • Varbergs fästning • Virserums konsthall • Wanås
konst • Ystad konstmuseum • Ölands Dramatiska teater • Österlens museum • Östra Skånes
14
Konstnärsgille • Bygdegårdsdistrikt • Hembygdsförbund
• Folkhögskolor • Regionbibliotek



ETT ENAT SYDSVERIGE

SKAPAR ETT STARKT
KULTURSVERIGE
Konst och kultur är förutsättningar för en hållbar
samhällsutveckling och för samhällets och en
skilda invånares möjlighet att skapa en identitet,
känna tillhörighet och gemenskap. Konst och
kultur skapar sammanhang och mening och kan
få människor att se världen och sig själva genom
andras ögon. Yttrandefrihet, konstnärlig frihet och
varje människas rätt till kultur är kulturpolitikens
grund. En mångfald av uttryck, verksamheter och
aktörer är basen för ett rikt kulturliv som måste
värnas, lyftas fram och utvecklas.
Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbetsorgan
för Sveriges sex sydligaste regioner. Vi arbetar för
långsiktigt hållbar utveckling för Sydsverige genom
strategiskt kunskapsutbyte och främjande av inter
regionala och interkommunala samarbeten. Vi sex
regioner vill, i ett öppet och tillåtande klimat, sam
verka med staten, kommunerna, det professionella
kulturlivet, det civila samhället, näringslivet och

akademin. Vi har gått samman för att kunna verka
som en enad kraft och vara en dynamisk bas för
kulturell och regional utveckling.
Målsättningen är att skapa en hållbar utveckling i
Sydsverige till förmån för hela landet. Regionsam
verkan Sydsverige arbetar tillsammans med staten
för att uppnå de nationella kulturpolitiska målen
och verkar dessutom för att Regionsamverkan
Sydsverige ska få ett större ansvar för nationella
kulturpolitiska uppdrag Genom att överbrygga
administrativa gränser och samverka tar vi tillvara
kulturens potential och betydelse för utveckling och
en god välfärd.
För att nå målen har Regionsamverkan Sydsverige
enats kring tre kulturpolitiska prioriteringar. Vi
utgår från dessa i vår planering, våra regionala styr
dokument samt i dialog med nationella aktörer.

3
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SYDSVERIGES TRE GEMENSAMMA
KULTURPOLITISKA PRIORITERINGAR:
n SYDSVERIGE LOCKAR

DYNAMISKT OCH ÖPPET MED INTERNATIONELL LYSKRAFT

n SYDSVERIGE SAMVERKAR

EN KULTURPOLITIK SOM STIMULERAR SAMARBETEN

n SYDSVERIGE TILLGÄNGLIGGÖR

ETT GRÄNSLÖST SYDSVERIGE TILLGÄNGLIGT FÖR ALLA

Mats Eriksson
Regionstyrelsens ordförande
Region Halland

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
Region Kronoberg

Henrik Fritzon
Regionstyrelsens ordförande
Region Skåne

Malin Wengholm
Regionstyrelsens ordförande
Region Jönköpings län

Christina Mattisson
Regionstyrelsens ordförande
Region Blekinge

Anders Henriksson
Regionstyrelsens ordförande
Landstinget i Kalmar län
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PRIORITERING 1

SYDSVERIGE LOCKAR
DYNAMISKT OCH ÖPPET MED INTERNATIONELL LYSKRAFT
Vi förstår och värdesätter att kulturen lockar besöka
re, utövare och nya invånare från hela världen. Det
rika och varierande kulturutbudet bidrar starkt till
Sveriges attraktivitet. Kulturell utveckling innebär
regional utveckling.
För kulturskapare och konstnärer är Sydsverige bra
att leva och verka i. Vi arbetar kontinuerligt med att
stärka kulturskapares och konstnärers villkor. I Syd

sverige finns det en god tillgång till kultur – både i
städerna och på landsbygden.
I detta öppna och dynamiska klimat är det gynn
samt att etablera kulturella och kreativa näringar.
Här finns resurser, kunskap och ett ständigt pågåen
de utvecklingsarbete med starkt fokus på forskning
och högre utbildning.

INSATSER
KULTURPOLITIKEN I SYDSVERIGE SKA:
n

n
n

stimulera konstnärligt skapande i hela
Sydsverige
visa öppenhet för nya konst- och kulturformer

n

n

stärka samverkan mellan högre utbildning och
kulturverksamhet

lyfta kulturens potential i utvecklingen av
innovationer och näringsliv
ta tillvara kulturens betydelse för en hållbar
besöksnäring

5
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PRIORITERING 2

SYDSVERIGE SAMVERKAR
EN KULTURPOLITIK SOM STIMULERAR SAMARBETEN
samlande kraft som skapar möjligheter för Sydsverige.
Vi underlättar tillgången till tekniska lösningar, bred
kunskapsöverföring och gemensamma plattformar
såsom nätverk, verkstäder, ateljéer och mötesplatser.

När Sydsverige samverkar utnyttjas kompetens och
resurser effektivt, och skapar både bredd och spets.
Vi utvecklar, driver och initierar samarbeten mellan
regionerna, dess kommuner och kulturaktörer. Vi delar
med oss av vårt utbud. Genom att föra en kulturpoli
tik som främjar samverkan och kunskapsutbyte mellan
institutioner, utövare och arrangörer kring till exempel
produktioner, utställningar och turnéer, erbjuds ett
utbud med större variation – mer kvalitet för fler.

Genom att samarbeta med andra politikområden
bidrar vi till utveckling och ökad kvalitet, tillväxt
och välfärd. Det kan gälla områden som till exempel
utbildning, social hållbarhet, stadsutveckling, hälsa,
demokrati och yttrandefrihet.

Vi eftersträvar en stark infrastruktur för kultur med
angelägna kulturverksamheter och föreningar – en

INSATSER
KULTURPOLITIKEN I SYDSVERIGE SKA:
n

n

n

agera gemensamt i strategiska kulturpolitiska
frågor
verka för att Sydsverige får ansvar för
nationella kulturpolitiska uppdrag

n

n

undanröja hinder för kulturproduktion och
distribution över länsgränserna

6

18

underlätta för Sydsveriges kulturaktörer att
samarbeta
stödja och uppmuntra samverkan med andra
politikområden

PRIORITERING 3

SYDSVERIGE TILLGÄNGLIGGÖR
ETT GRÄNSLÖST SYDSVERIGE TILLGÄNGLIGT FÖR ALLA
En stor bredd och mångfald i kulturella uttryck ger
goda förutsättningar att nå ut till nya grupper och
motverka segregation och utanförskap. Tillgången
till kultur är ojämlikt fördelad, både geografiskt och
demografiskt. Vi behöver fördjupad kunskap och en
mångfald av insatser som gör det lättare för invånare
att ta del av och utöva kultur, såsom nya kulturuttryck,
nya mötesplatser och framtida teknik. När S
 ydsverige
samverkar ökar invånarnas möjligheter att på lika
villkor ta del av och delta i kulturutbudet.

Gemensamt har vi en större kapacitet att ta emot inter
nationell konst och kultur såsom festivaler, gästspel
och residens.
Genom att främja samverkan över regiongränserna kan
vi synliggöra Sydsveriges utbud med större genom
slagskraft.

INSATSER
KULTURPOLITIKEN I SYDSVERIGE SKA:
n

n

underlätta invånarnas möjligheter att uppleva
och delta i kultur i hela Sydsverige
utöka internationell närvaro i Sydsverige

n
n

utveckla nya metoder för ökad tillgänglighet
initiera gemensam forskning för ökat
deltagande

Grafisk produktion: Mustasch Reklambyrå. Fotorättigheter via Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, Regionförbundet i Kalmar, Region Kronoberg samt Region Skåne.
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DET HÄR ÄR SYDSVERIGE
2,6 MILJONER INVÅNARE 26 % AV SVERIGES
BEFOLKNING 6 REGIONER 77 KOMMUNER

STRATEGISKT GEOGRAFISKT LÄGE I NORRA EUROPA
REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE samarbetar inom kultur
området och har som målsättning att skapa en hållbar utveckling i Syd
sverige till förmån för hela landet. Regionsamverkan Sydsverige arbetar
tillsammans med staten för att uppnå de nationella kulturpolitiska målen
och verkar dessutom för att Regionsamverkan Sydsverige ska få ett s törre
ansvar för nationella kulturpolitiska uppdrag. Genom att överbrygga
administrativa gränser och samverka tar vi tillvara kulturens potential och
betydelse för utveckling och en god välfärd.

Helsingfors
Oslo

Tallin
Stockholm

Riga

Vilnius

Köpenhamn

Berlin
Amsterdam

REGIONSAMVERKAN.SE
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Warszawa

2018-01-09

2017/2632

Region Jönköpings län
Regionstyrelsen

Regionsamverkan Sydsverige positionspapper kultur
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner bilagt förslag till gemensamt positionspapper, kultur.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har i Regionsamverkan Sydsverige tillsammans med
Region Skåne, Region Blekinge, Region Kronoberg, Region Halland samt
regionförbundet i Kalmar tagit fram ett positionspapper kultur. Tillsammans kan
regionerna verka som en enad kraft och vara en dynamisk bas för kulturell och
regional utveckling.

Information i ärendet
Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbetsorgan för Sveriges sex sydligaste
regioner, som arbetar för långsiktigt hållbar utveckling för Sydsverige genom
strategiskt kunskapsutbyte och främjande av interregionala och interkommunala
samarbeten. De sex regionerna vill, i ett öppet och tillåtande klimat, samverka
med staten, kommunerna, det professionella kulturlivet, det civila samhället,
näringslivet och akademin. Tillsammans kan regionerna verka
som en enad kraft och vara en dynamisk bas för kulturell och regional utveckling.
Målsättningen är att skapa en hållbar utveckling i Sydsverige till förmån för hela
landet. Regionsamverkan Sydsverige arbetar tillsammans med staten
för att uppnå de nationella kulturpolitiska målen och verkar dessutom för att
Regionsamverkan Sydsverige ska få ett större ansvar för nationella
kulturpolitiska uppdrag. Genom att överbrygga administrativa gränser och
samverka tar vi tillvara kulturens potential och betydelse för utveckling och
en god välfärd. För att nå målen har Regionsamverkan Sydsverige
enats kring tre kulturpolitiska prioriteringar, vilka man utgår ifrån i sin planering,
sina regionala styrdokument samt i dialog med nationella aktörer:
 Sydsverige lockar - Dynamiskt och öppet med internationell lyskraft
 Sydsverige samverkar - En kulturpolitik som stimulerar samverkan
 Sydsverige tillgängliggör - Ett gränslöst Sydsverige tillgängligt för alla.
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2018-01-09

2017/2632

Styrelsen i Regionsamverkan Sydsverige godkände positionspapperet 2017-11-23
och rekommenderade huvudmännen att besluta om positionspapperet i sina
politiska församlingar.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-09
Positionspapper kultur

Beslutet skickas till
Regionsamverkan Sydsverige, att: Gunne Arnesson Löfgren, Region Skåne
REGIONLEDNINGSKONTORET
Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Lars Johansson
Direktör utbildning och kultur
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 1-18
Tid:

2018-01-10 kl. 09.00-13.00

Plats:

Sörängens folkhögskola

§8

Bidrag till pensionärsorganisationer 2018
Diarienummer: RJL 2017/1525
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Godkänna föreliggande fördelning av bidrag till
pensionärsorganisationer enligt tabell. Total 1 175 000
kronor ur 2018 års anslag till pensionärsorganisationer.
Sammanfattning
Bidrag kan utgå till inom Region Jönköpings län verksam
pensionärsorganisation vars huvudorganisation främjar
pensionärers intressen och är öppen för medlemskap för alla
pensionärer.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-12-12
 Policy och riktlinjer för bidragsgivning
Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet
Linda Byman
Justeras
Malin Olsson
Rätt utdraget,
Intygar
Linda Byman
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TJÄNSTESKRIVELSE
2017-12-12

1(2)

RJL 2017/1525

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Bidrag till pensionärsorganisationer för
år 2018
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
 Godkänner föreliggande fördelning av bidrag till pensionärsorganisationer
enligt tabell. Total 1 175 000 kronor ur 2018 års anslag till
pensionärsorganisationer.

Sammanfattning
Bidrag kan utgå till inom Region Jönköpings län verksam pensionärsorganisation
vars huvudorganisation främjar pensionärers intressen och är öppen för
medlemskap för alla pensionärer.

Information i ärendet
Distriktsorganisationen ska använda bidraget för den regionala verksamheten i
Jönköpings län, för administration och för information till och utbildning av
organisatörer och förtroendevalda. Distriktsorganisationen skall ha minst 1000
betalande pensionärsmedlemmar bosatta inom regionen samt lokalföreningar i
minst fem av länets kommuner.
Ramanslaget fördelas som organisationsbidrag på följande sätt
85% baseras på antalet medlemmar
15% baseras på antalet lokalavdelningar
Tilldelningen fastställs i form av relativa andelar av ramanslaget.
Fördelning av bidrag per organisation enligt tabell;
PensionärsMedlemsLokalavdelningsorganisation
bidrag
bidrag
SPF
329 200
70 200
PRO
423 000
65 900
RPG
75 900
35 800
SKPF
170 700
4 300
Summa
998 800
176 200
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Summa
399 400
488 900
111 700
175 000
1 175 000

TJÄNSTESKRIVELSE

2(2)

RJL 2017/1525

Fackföreningen Visions pensionärsverksamhet har lämnat en ansökan. De
uppfyller inte de grundläggande kraven på antal lokalavdelningar och medlemmar
och har meddelats avslag på sin ansökan.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2017-12-12
Policy och riktlinjer för bidragsgivning

Beslut skickas till
Regional utveckling
Pensionärsorganisationer
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Elisabet Eriksson
Tf Regional utvecklingsdirektör
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 1-18
Tid:

2018-01-10 kl. 09.00-13.00

Plats:

Sörängens folkhögskola

§10

Bidrag till ungdomsorganisationer 2018
Diarienummer: RJL 2017/2384
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Godkänna föreliggande fördelning av bidrag till
ungdomsorganisationer enligt tabell. Totalt 6 357 000
kronor ur 2018 års anslag till ungdomsorganisationer.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har 2016-09-27, § 93, fastställt
bidragspolicyn för bidrag till organisationer och föreningar.
Bidrag kan utgå till inom Region Jönköpings län verksam
ungdomsorganisation, vars riksorganisation får statsbidrag till sin
centrala verksamhet.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-12-11
 Policy och riktlinjer för bidragsgivning
Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet
Linda Byman
Justeras
Malin Olsson
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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TJÄNSTESKRIVELSE
2017-12-11

1(2)

RJL 2017/2384

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Bidrag till ungdomsorganisationer 2018
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
 Godkänner föreliggande fördelning av bidrag till ungdomsorganisationer
enligt tabell. Totalt 6 357 000 kronor ur 2018 års anslag till
ungdomsorganisationer.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har 2016-09-27, § 93, fastställt bidragspolicyn för bidrag
till organisationer och föreningar. Bidrag kan utgå till inom Region Jönköpings
län verksam ungdomsorganisation, vars riksorganisation får statsbidrag till sin
centrala verksamhet.

Information i ärendet
Bidraget ska syfta till att stödja barn- och ungdomars engagemang i föreningslivet
och därigenom medverka till en meningsfull fritid utifrån föreningens syfte och
målsättning. Organisationen ska ha minst 300 medlemmar i åldern 6-25 år
folkbokförda inom länet samt lokalföreningar i minst fem av länets kommuner.
Med medlem avses en individ som genom en aktiv och frivillig handling sökt
medlemskap och accepterats i organisationen. Bidragsberättigade medlemmar ska
vara i åldrarna 6-25 år och ha ett reellt inflytande över verksamheten.

Bidragskonstruktion och fördelning
Organisationsbidrag är ett stöd för administration och verksamhetsbidrag är ett
stöd för utbildning av ungdomsledare, funktionärer och förtroendevalda.
Utgiftsramen fördelas

60 % som organisationsbidrag

40 % som verksamhetsbidrag
Organisationsbidraget består av:

ett grundbidrag på ett prisbasbelopp per organisation

ett medlemsbidrag, där det som återstår av utgiftsramen, fördelas i
proportion till varje organisations medlemsantal.
Fördelning av bidrag per organisation enligt tabell;
Ungdomsorganisation Organisations- Verksamhetsbidrag
bidrag
4H

111 900
27

294 300

Summa
406 200

TJÄNSTESKRIVELSE

2(2)

RJL 2017/2384

Serbiska
distriktsorganisationen
KFUM-KFUK
Kristen samverkan
BosniskHercegovinska
länsorganisationen
Norra Smålands
scoutdistrikt
Pingst ung
SAU- Svenska
alliansmissionens
ungdom
SVEROK
Equmenia Region Öst
Unga musikanter
Smålands schackförbund
KRIK Kristen Idrottskontakt
Ny Generation
Summa

122 000

223 500

345 500

296 500
343 800
209 600

509 000
88 500
236 800

805 500
432 300
446 400

154 700

86 300

241 000

530 600
689 500

484 600
265 600

1 015 200
955 100

402 700
332 100
192 600
117 800
144 400

64 200
166 000
79 700
44 300
0

466 900
498 100
272 300
162 100
144 400

166 000
3 814 200

0
2 542 800

166 000
6 357 000

Föreningarna KRIK, Kristen idrottskontakt och Ny Generation är nyetablerade i
Jönköpings län och söker för första gången regionbidrag. De båda nya
organisationernas startbidrag baseras på det grundbelopp som tilldelas alla
sökande organisationer samt bidrag baserat på antal medlemmar.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2017-12-11
Policy och riktlinjer för bidragsgivning

Beslut skickas till
Regional utveckling
Ungdomsorganisationer
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Elisabet Eriksson
Tf Regional utvecklingsdirektör
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 1-18
Tid:

2018-01-10 kl. 09.00-13.00

Plats:

Sörängens folkhögskola

§9

Bidrag till politiska ungdomsorganisationer
2018
Diarienummer: RJL 2017/2273
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Godkänna föreliggande fördelning av bidrag till politiska
ungdomsorganisationer enligt tabell. Totalt 586 200
kronor ur 2018 års anslag till politiska
ungdomsorganisationer.
Sammanfattning
Bidrag kan utgå till politisk ungdomsorganisation som är verksam
i Jönköpings län och vars moderparti är representerat i
regionfullmäktige.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-12-12
 Policy och riktlinjer för bidragsgivning
Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet
Linda Byman
Justeras
Malin Olsson
Rätt utdraget,
Intygar
Linda Byman

29

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-12-12

1(2)

RJL 2017/2273

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Bidrag till politiska
ungdomsorganisationer för år 2018
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
 Godkänner föreliggande fördelning av bidrag till politiska
ungdomsorganisationer enligt tabell. Totalt 586 200 kronor ur 2018 års
anslag till politiska ungdomsorganisationer.

Sammanfattning
Bidrag kan utgå till politisk ungdomsorganisation som är verksam i Jönköpings
län och vars moderparti är representerat i regionfullmäktige.

Information i ärendet
Organisationsbidraget är ett stöd för administration och verksamhetsbidraget är ett
stöd till utbildning av ledare, funktionärer, förtroendevalda och partipolitisk
informationsverksamhet bland ungdomar.

Bidragskonstruktion och fördelning
Bidrag ges i form av organisationsbidrag och verksamhetsbidrag.
 Organisationsbidrag beräknas som summan av två delar
- ett prisbasbelopp per organisation vars moderparti är företrätt i
regionfullmäktige
- hälften av kvarvarande utgiftsram fördelas per organisation
utifrån moderpartiets mandat i regionfullmäktige
 Resterande del av utgiftsramen utgör verksamhetsbidrag och fördelas
utifrån redovisade verksamhetsplaner.
Fördelning av bidrag per organisation enligt tabell;
UngdomsOrganisationsVerksamhetsorganisation bidrag
bidrag
SSU
116 700
78 200
CUF
62 700
36 700
MUF
82 400
44 600
KDU
70 100
29 600
Grön ungdom
55 300
9 900
LUF
0
0
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Summa
194 900
99 400
127 000
99 700
65 200
0

TJÄNSTESKRIVELSE

2(2)

RJL 2017/2273

SDU
Ung vänster
Summa

0
0
387 200

0
0
199 000

0
0
586 200

LUF, SDU och Ung Vänster har inte lämnat ansökan om bidrag 2018. De
uteblivna ansökningarna innebär att inte hela anslaget används 2018.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2017-12-12
Policy och riktlinjer för bidragsgivning

Beslut skickas till
Regional utveckling
Politiska ungdomsorganisationer
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Elisabet Eriksson
TF Regional utvecklingsdirektör
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 1-18
Tid:

2018-01-10 kl. 09.00-13.00

Plats:

Sörängens folkhögskola

§11

Affärsutvecklingscheckar 2018
Diarienummer: RJL2017/3353
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 avsätta 2 000 000 kr ur det statliga anslaget 1:1, till
regionala affärsutvecklingscheckar för 2018.
Sammanfattning
Likt tidigare år avsätts ur det statliga anslaget medel för att under
2018 bevilja regionala affärsutvecklingscheckar till länets småoch medelstora företag.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-24
Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet
Linda Byman
Justeras

Malin Olsson
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-01-04

1(2)

RJL 2017/3353

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Affärsutvecklingscheckar 2018
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
 avsätter 2 000 000 kr ur det statliga anslaget 1:1, till regionala
affärsutvecklingscheckar för 2018.

Sammanfattning
Likt tidigare år avsätts ur det statliga anslaget medel för att under 2018 bevilja
regionala affärsutvecklingscheckar till länets små- och medelstora företag.

Information i ärendet
Sedan regionbildningen 2015 beslutar Region Jönköpings län om att bevilja
regionala affärsutvecklingscheckar till länets små- och medelstora företag. Arbetet
sker i samverkan med Almi Företagspartner i Jönköping som själva också avsätter
medel till checkar. Oavsett pott sker beredningsprocessen i samverkan mellan
Region Jönköpings län och Almi. Formella beslut tas dock av den vars pott
utnyttjats i respektive fall. Utöver dessa medel har Region Jönköpings län sedan
regionbildningen erhållit nationella medel från Tillväxtverket till att förmedla
affärsutvecklingscheckar inom internationalisering och digitalisering. Även dessa
checkar bereds på samma vis som de regionala checkarna, men formella beslut på
dessa fattas av Tillväxtverket.
Affärsutvecklingscheckarna kan enbart sökas av små- och medelstora företag med
fast driftsställe i Jönköpings län enligt gällande kriterier. Stödet får utgöra
maximalt hälften av godkända externa konsultkostnader. Satsningarna som stöds i
företagen förväntas bidra till tillväxt och utveckling i den verksamhet som bedrivs
i länet. Medlen som avsätts till checkarna har olika inriktning, målgrupper och
kriterier, t.ex. internationalisering, produktutveckling och digitalisering.
Under 2017 har följande anslag funnits till förfogande för beslut om checkar:
2 000 000 kr Region Jönköpings län (statliga 1:1-anslaget)
6 000 000 kr Tillväxtverket
2 632 043 kr Almi Företagspartner i Jönköping AB
Sammantaget har uppemot ett 90-tal intresseanmälningar/ansökningar lämnats in
under 2017. Av dessa har 62 beviljats stöd.
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RJL 2017/3353

För 2018 har Region Jönköpings län ansökt om 5 000 000 kr från Tillväxtverket
till att förmedla affärsutvecklingscheckar i länet. Besked från Tillväxtverket
erhålls efter årsskiftet. Almi Företagspartner har avsatt 2 500 000 kr i nya medel
för checkar från 2018.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-24

Beslut skickas till
Regionledningskontoret – Regional utveckling
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Kristina Athlei
Regional Utvecklingsdirektör

34

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 1-18
Tid:

2018-01-10 kl. 09.00-13.00

Plats:

Sörängens folkhögskola

§14

Uppdrag kring planering och uppföljning av
större produktioner vid SMoT
Diarienummer: RJL 2018/98
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 godkänna plan för planering och uppföljning av större
produktioner vid Smålands Musik och Teater under 2018.
Sammanfattning
Musikalen Les Miserable har visat sig kosta väsentligt mer än
kostnadskalkyl visat. Uppdrag har lämnats att ta fram förslag till
beslut för förbättrad planering och uppföljning av större
produktioner. Förslag för planering och uppföljning med tidplan
överlämnas.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-08
Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet
Linda Byman
Justeras
Malin Olsson
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-01-08

RJL 2018/98

Förvaltningsnamn
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Uppdrag – planering och uppföljning av
större produktioner vid Smålands
Musik och Teater
Förslag till beslut
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet


godkänner plan för planering och uppföljning av större produktioner vid
Smålands Musik och Teater under 2018

Sammanfattning
Musikalen Les Miserable har visat sig kosta väsentligt mer än kostnadskalkyl
visat. Uppdrag har lämnats att ta fram förslag till beslut för förbättrad planering
och uppföljning av större produktioner. Förslag för planering och uppföljning med
tidplan överlämnas.

Information i ärendet
I december 2017 upptäcktes att kostnadskalkylen för musikalen Les Miserables
visade en avvikelse på ca 6 miljoner i ökade kostnader. Intäktskalkylen visar ett
visst överskott.
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har givit direktör Lars
Johansson i uppdrag att vid presidium och nämnd i januari redovisa Smålands
Musik och Teaters preliminära resultat för 2017 och planering inför 2018.
Regiondirektören fått i uppdrag att lämna förslag för förbättrad planering och
uppföljning av större produktioner vid Smålands Musik och Teater.
Uppdraget syftar till att förebygga budgetavvikelser samt tidigt uppmärksamma
och bedöma riskfaktorer. Förslaget presenteras för presidium och nämnd vid
ordinarie möten i januari 2018.
Dessutom gav regionstyrelsen 2017-12-19 nämnden för arbetsmarknad, näringsliv
och attraktivitet i uppdrag att redovisa
 Bristerna i den ekonomiska och verksamhetsmässiga uppföljningen
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RJL 2018/98

Vilka rutiner som finns för att säkerställa en relevant intern kontroll av
verksamhet och ekonomi?
Vilken risk- och konsekvensanalys som gjorts innan ett stort
musikalprojekt startas?
Hur avser man att genomföra det av fullmäktige beslutade uppdraget 2018
- inom befintlig budget för 2018?

Nämnden ska också redovisa hur Region Jönköpings län som arbetsgivare lever
upp till ansvaret för arbetsmiljö-, risk- och säkerhetsfrågor i enlighet med lagar
och föreskrifter samt återkoppla till styrelsen de fackliga synpunkter som
framförts under hösten.

Planering och uppföljning av större produktioner vid
Smålands Musik och Teater
Presentation av resultat 2017 med fördjupad redovisning och analys av den stora
produktionen musikalen Les miserable. I nämnd januari.
Presentation av 2018 års planerade verksamhet med kostnads- och intäktskalkyler
samt riskbedömningar med tonvikt på större produktioner. I nämnd januari.
Ekonomisk uppföljning avseende större produktioner under 2018. Månatligen i
presidium och vid behov i nämnd.
Presentation av planering inför 2019, avseende större produktioner med kostnadsoch intäktskalkyler samt riskbedömningar. I nämnd februari.
Ansvarig för presentationer är direktör Lars Johansson.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-08

Beslut skickas till
Verksamhetsområde Utbildning och kultur – stab
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör
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UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 1-18
Tid:

2018-01-10 kl. 09.00-13.00

Plats:

Sörängens folkhögskola

§12

Intern kontroll rapport 2017
Diarienummer: RJL 2016/2572
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 godkänna uppföljning av intern kontrollplan för 2017
Sammanfattning
Regionledningskontoret återredovisar i rapport resultatet av de
kontrollmoment som genomförts inom ramen för den intern
kontrollplan som nämnden beslutat för 2017. Rapporten redovisar
resultat av kontrollmomenten samt förslag till förbättringsåtgärder
där behov finns.
Beslutsunderlag
 Missiv daterat 2018-01-04
 Uppföljning av intern kontrollplan 2017, rapport
Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet
Linda Byman
Justeras
Malin Olsson
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Uppföljning av intern kontrollplan 2017
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
 godkänner uppföljning av intern kontrollplan för 2017

Sammanfattning
Regionledningskontoret återredovisar i rapport resultatet av de kontrollmoment
som genomförts inom ramen för den intern kontrollplan som nämnden beslutat för
2017. Rapporten redovisar resultat av kontrollmomenten samt förslag till
förbättringsåtgärder där behov finns.

Information i ärendet
Den interna styrningen och kontrollens syfte är att genom uppföljningssystem
kontrollera verksamhetens följsamhet till mål och riktlinjer för en god
hushållning, d.v.s. att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Intern
styrning och kontroll bedrivs utifrån två inriktningar. Dels via
månadsuppföljningar, delårsrapporter och årsredovisning och dels via särskilda
kontrollmoment som fastställs i en årlig kontrollplan.
För 2017 har nämnden fastställt den regionövergripande kontrollplanen med
kontrollmoment som tagits fram utifrån en risk- och väsentlighetsanalys att gälla
för nämndens eget ansvarsområde. Inga kompletterande moment specifikt för
nämnden lades till. Kontrollplanen för 2017 omfattade sex kontrollmoment, dessa
har genomförts under året och löpande återrapporterats till regiondirektören.
Föreliggande uppföljningsrapport redovisar resultat av kontrollmomenten samt
förslag till förbättringsåtgärder där behov finns.

Beslutsunderlag



Missiv daterat 2018-01-04
Uppföljning av intern kontrollplan 2017, rapport
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Beslut skickas till
Regionledningskontoret ekonomi
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör
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Regionledningskontoret

Uppföljning av intern kontrollplan 2017
Interna kontrollens uppgift
Den interna kontrollens syfte är att genom uppföljningssystem kontrollera
verksamhetens följsamhet till mål och riktlinjer för en god hushållning, d.v.s.
att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Intern kontroll och
styrning bedrivs utifrån två inriktningar:
1. Via månadsuppföljningar, delårsrapporter och årsredovisning kontrolleras
att:
 tjänster produceras som uppnår och tillgodoser de behov som fullmäktige,
styrelse och nämnder angivit i budget/verksamhetsplan i form av
verksamhetsmål och ekonomiska ramar
 verksamheten håller en hög kvalitet och produktivitet i förhållande till
jämförbara organisationer i omvärlden
2. Via en årlig kontrollplan säkerställs att organisationen och det sätt som
arbetet bedrivs på säkrar:
 följsamhet till lagar, riktlinjer och policys
 rättvisande och tillförlitlig redovisning och information om
verksamheten
 skydd mot förluster eller förstörelse av Region Jönköpings läns tillgångar
 upptäckt av allvarliga fel och eliminering av dessa
 ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner
Kontrollmoment 2017
I det följande lämnas en sammanfattande uppföljning av den fastställda
kontrollplanen för 2017. Utöver denna sammanfattning finns en enskild rapport
över varje kontrollmoment. Dessa rapporter har löpande under året delgivits
Regiondirektören och berörda funktioner inom verksamheten.
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Kontrollmoment 2017
1. Legitimerad personal
(följsamhet till lagar, policy, riktlinjer)

2. Utrangering av möbler
(följsamhet till policy, riktlinjer samt skydd mot förluster)

3. Attest av löner
(följsamhet till policy, riktlinjer samt ändamålsenliga system och
rutiner)

4. Receptförskrivning av läkemedel som bör köpas
receptfritt

RJL 2016/2572

Syfte/frågeställning
Kontrollera om anställd personal innehar
legitimation.
Kontrollera hur utrangering och hantering
av begagnade möbler fungerar.
Sker månadsvisa attester av lönerna via
budgetansvariga chefer enligt fastställda
rutiner?
Kontrollera kunskap och tillämpning av
nya riktlinjer.

(följsamhet till policy, riktlinjer)

5. Utbetalningar till vårdgivare inom ramen för
nationella taxan

Finns det regelverk, rutiner och tillräcklig
kontroll av utbetalningarna?

(ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner)

6. Ersättningar från Migrationsverket
(ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner)

Finns det rutiner som säkrar att rätt
ersättning erhålls?

1. Legitimerad personal
Konsekvenserna kan bli allvarliga om det finns brister i kontrollen av legitimation
när personal anställs. Kontrollmomentet visar att alla 40 anställda som
kontrollerats via slumpvis urval mot Socialstyrelsens register innehar legitimation.
Kontrollen visade dock att för två av de kontrollerade personerna fanns inte
uppgifterna registrerade i HR-systemet Heroma. Enligt gällande rutiner ska denna
registrering alltid göras som en bekräftelse på att innehav av legitimation har
kontrollerats.
Åtgärder
Uppdrag till HR-funktionen att göra en uppföljning av
att registreringar av legitimation gjorts i HR-systemet.

Ansvarig för åtgärd
HR-direktören.

2. Utrangering av möbler
Nya möbler anskaffas för drygt 20 mnkr varje år totalt sett inom organisationen.
Som följd av stora kvalitetskrav är prisnivån relativt hög. Antal fakturor uppgår
till cirka 1 000 stycken per år. En rad olika rabattsatser förekommer, men framgår
inte av fakturorna.
Inom Region Jönköpings län finns ett antal möbelförråd för begagnade möbler.
De olika enheterna inom organisationen undersöker ofta möjligheten att utnyttja
begagnade möbler när det är dags att anskaffa möbler. Vid ett av möbelförråden
sker extern försäljning av möbler som inte anses komma till nytta i verksamheten.
Omfattningen av denna försäljning är liten och görs via manuella rutiner när det
gäller betalningar etc. Viss avveckling av möbler sker även via
hjälporganisationer.
Förekomsten av många olika typer av möbler samt att det inte är möjligt att
överblicka vilka begagnade möbler som finns i de olika möbelförråden försvårar
återanvändning av begagnade möbler. En sammanvägd bedömning utifrån det
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som framkommit i kontrollmomentet är att kostnadsbesparingar borde kunna
åstadkommas i första hand genom åtgärder som syftar till att skapa en bättre
fungerande ”intern marknad”.
Åtgärder
Tydliggöra hur avveckling av begagnade möbler ska
gå till och vilka rutiner som gäller.

Ansvarig för åtgärd
Direktören för Verksamhetsstöd och service (ansvarar för
samtliga årgärder).

Samordna och synliggöra utbudet i de olika
möbelförråden så att detta kan delges hela
organisationen.
Tydliggöra att utbudet av begagnade möbler
regelmässigt alltid ska kontrolleras innan
nyanskaffning görs. Fastställa att begagnade möbler
alltid får hämtas ur möbelförråd utan kostnad.
Framtagande av ett gemensamt förhållningssätt när
det gäller försäljning till personal samt avveckling via
hjälporganisationer.
Övervägande om det är möjligt med en gemensam
möbelstandard för exempelvis kontorsrum för att
underlätta interna byten.
Sammanfatta och synliggöra hela ”konceptet” kring
möbelhanteringen i ett dokument.
Överväga om det bör finnas enklare/billigare
möbelstandard som alternativ till den ordinarie
upphandlingen.
Undersöka möjligheten att få rabatterna specificerade
på fakturorna från leverantören.
3. Attest av löner
Lönerna är organisationens största kostnadspost. Lönen påverkas av en rad olika
faktorer och flera personer är inblandade i processen för att skapa ”rätt lön i rätt
tid till rätt person”. Enligt gällande regler ska berörd chef attestera den månatliga
utanordningslistan som innehåller information om varje anställds olika
lönekomponenter (t ex övertid, lönetillägg, frånvaroavdrag).
Kontrollen visar att hälften av utanordningslistorna inte var attesterade när lönen
utbetalades. Sannolikt måste man acceptera att attest ibland sker i efterhand, men
även om man beaktar detta blir nästan 4 av 10 utanordningslistor aldrig
attesterade. För att vara organisationens största kostnadspost är detta inte
acceptabelt.
Kontrollen visar också att det finns stora skillnader mellan de olika
verksamhetsområdena när det gäller andelen oattesterade fakturor.
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Viss kontroll av lönen kan anses ske när chef löpande godkänner olika ”ärenden” i
HR-systemet Heroma (t ex övertidsarbete) och genom ordinarie månadsuppföljning för en enhets ekonomi. Även löneadministratörerna i form av stödoch expertfunktion har en viss roll i kontrollen av lönerna. Detta kan dock inte
ersätta det moment som attest av lönerna innebär.
Inom vissa enheter är ”överordnad chef” attestansvarig. I dessa fall blir chefer på
underordnad nivå inte per automatik involverade i attesterna. Detta kan vara en
riskfaktor; d v s att den som äger bemanningsfrågorna i praktiken inte blir
inkopplad i attestförfarandet och den kontroll det innebär.
Åtgärder
Information till alla berörda chefer om vikten av att
attestera utanordningslistorna för löner.

Ansvarig för åtgärd
HR-direktören (via
HR-funktionen)
ansvarar för samtliga
åtgärder.

Fastställa ett sista datum när respektive månads
utanordningslista ska vara attesterad.
Undersöka möjligheterna att införa en automatisk
påminnelserutin för oattesterade utanordningslistor.
Information till chefer ”på hög nivå” som i nuläget
attesterar utanordningslistorna att det kan vara
lämpligt att lönerna kontrolleras av den chef som står
närmast bemanningsfrågorna.
Säkra att nya chefer introduceras i rutinerna för attest
av utanordningslistorna.
4. Receptförskrivning av läkemedel som bör köpas receptfritt
Resultat i Öppna jämförelser visar att Region Jönköpings län är det
landsting/region som har störst andel äldre som har 10 eller fler receptförskrivna
läkemedel. En analys som gjorts visar att Region Jönköpings län hade mer
receptförskrivning av läkemedel som kan hänvisas till egenvård.
Utifrån dessa resultat fastställde Läkemedelskommittén i maj 2016 riktlinjer för
receptförskrivning av läkemedel som kan köpas receptfritt.
Kontrollmomentet visar att de nya riktlinjerna och de informationsinsatser som
gjorts i samband med dessa har fått genomslag. Kostnaden per tusen invånare för
de fem mest betydande receptfria läkemedlen har minskat med 6 procent mer än
motsvarande kostnader för riket som helhet. Omräknat till totalt årligt belopp
motsvarar minskningen nästan 3 mnkr.
Trots kostnadsminskningen ligger kostnaderna för läkemedel som kan köpas
receptfritt fortfarande högre i Region Jönköpings län än för motsvarande
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förskrivning i riket som helhet. Det finns därför sannolikt möjligheter till
ytterligare minskning av denna typ av förskrivning.
84 procent av förskrivande läkare anger i en enkät att de känner till de nya
riktlinjerna och 91 procent av dessa förskrivare svarar att deras förskrivning har
påverkats av riktlinjerna. Flera förskrivare uttrycker dock svårigheter med att ta
diskussionen med patienterna och efterlyser tydligare information till allmänheten
och till apoteken.
Åtgärder
Mot bakgrund av att kostnaderna trots en lyckad insats
fortfarande ligger över värdena för riket som helhet
bör ytterligare informationsinsatser övervägas.
Förskrivarnas synpunkter om information bör beaktas.

Ansvarig för åtgärd
Ordföranden i
Läkemedelskommittén.

5. Utbetalningar till vårdgivare inom ramen för nationella taxan
Lagar och förordningar styr den verksamhet för privata vårdgivare som ryms
inom begreppet ”nationella taxan”. Förordningarna reglerar den styckeersättning
som skall ges för enskilda besök samt även maximal ersättning (tak) som kan
utbetalas under ett kalenderår till en vårdgivare. Inom Region Jönköpings län
finns 45 vårdgivare (läkare och fysioterapeuter) som verkar inom den nationella
taxan. Den årliga budgetramen uppgår till drygt 50 mnkr.
Kontrollmomentet visar att de årliga kostnaderna ryms inom budgetramen och att
handläggningen följer väl inarbetade rutiner. Attestförfarande sker enligt
vedertagna principer.
Noterbart är att det endast är en handläggare som sköter det löpande arbetet och
som har den kunskap som krävs för att klara hela förloppet från ansökan om
ersättning till utbetalning. Någon backup-funktion finns inte, vilket innebär en
riskfaktor om det skulle uppstå oplanerad frånvaro eller vakans.
Enligt lagstiftningen kan ersättning bara lämnas till läkare/fysioterapeuter som har
avtal med landstinget/regionen. Vissa avtal kan hittas i Region Jönköpings läns
avtalskatalog, men där saknas det en hel del avtal med de privata vårdgivarna. Det
är möjligt att det kan finnas gamla avtal som inte kunnat lokaliseras och möjligen
även muntliga avtal.
Antal ersatta patientbesök varierar kraftigt mellan de privata aktörerna. Någon
närmare analys av innehållet i besöken och bedömning av rimlig tidsåtgång i
förhållande till den ekonomiska ersättningen har inte gjorts av Region Jönköpings
län.
Debitering av lab-prover sker enligt de principer som anges i förordningarna.
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Region Jönköpings län har inte sänkt ersättningsnivån för de
läkare/fysioterapeuter som har passerat åldersgränsen 65 år. Enligt förordningarna
ska ersättningarna sänkas (som följd av lägre arbetsgivaravgifter).
De läkare/fysioterapeuter som verkar inom den nationella taxan har inte tillgång
till det vårdadministrativa systemet Cosmic. Det kan finnas juridiska skäl till
detta. Samverkan och möjligheter till informationsutbyte gentemot enheter inom
Region Jönköpings läns egna verksamheter försvåras därmed.
Åtgärder
Säkerställa backup-funktion för utbetalningar.
Bedöma riskerna med att det inte finns tillgängliga
avtal inom organisationen och därefter komplettera
med nyupprättade avtal om detta bedöms som
nödvändigt.
Klarlägga varför inte 65-årsgränsen tillämpas när det
gäller utbetalningarnas storlek.
Undersöka möjligheten och lämpligheten i att de
privata vårdgivarna får tillgång till Cosmic. Både
juridiska och praktiska konsekvenser bör beaktas.

Ansvarig för åtgärd
Direktören för
Verksamhetsstöd och
service.
Hälso- och
sjukvårdsdirektören.
Hälso- och
sjukvårdsdirektören.
Hälso- och
sjukvårdsdirektören.

6. Ersättningar från Migrationsverket
I takt med att antal asylsökande har ökat de senaste åren har också den
ekonomiska ersättningen från Migrationsverket ökat. Region Jönköpings län
erhåller ersättning utefter ett antal olika principer och rutiner.
Följande ersättningar erhölls år 2016 (Migrationsverkets uppgifter):
- Schablonersättning
- Kostnadskrävande vård
- Hälsoundersökningar
- Varaktig vård
Summa

98,7 mnkr
1,0 mnkr
11,1 mnkr
7,3 mnkr
118,1 mnkr

För 2017 förväntas den totala ersättningen uppgå till ungefär samma belopp.
Ersättningar för kostnadskrävande vård och varaktig vård ökar, medan
schablonersättningen och ersättningen för hälsoundersökningar minskar.
Schablonersättningen utbetalas utan ansökan medan de andra
ersättningsformerna kräver ansökningar utifrån rutiner som beslutats av
Migrationsverket.
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Jämförelser med andra landsting/regioner visar att Region Jönköpings läns
ersättning för kostnadskrävande vård var extremt låg under 2016. Förklaringen
till den låga nivån kan delvis bero på eftersläpning i
ansökningarna/utbetalningarna, men kan också indikera att det funnits brister i
rutinerna som används för att hitta patienter där man har rätt till ersättning. Enligt
berörda handläggare fungerar rutinerna tillfredsställande i dagsläget.
Rutinerna för hälsoundersökningar fungerar bra.
För varaktig vård finns det i likhet med andra landsting/regioner vissa
svårigheter med att hitta de patienter där man har rätt till ersättning. Skälet till
detta är de sekretessfrågor som uppkommer i gränssnittet mot kommuner och mot
Migrationsverket. I dagsläget görs det ambitiösa insatser av handläggarna för att
på bästa sätt hantera ansökningarna inom denna ersättningsform.
Flera handläggare på olika håll i organisationen arbetar med olika delar av
ersättningarna. Det saknas ett övergripande ansvar som säkrar rutinerna och följer
upp alla de olika formerna av ersättning. Vissa insatser med genomgångar av
rutiner har gjorts under åren, men det finns ingen fastställd struktur för det
sammahållande arbetet.
Ersättningarna från Migrationsverket har uppgått till stora belopp de senaste åren.
Det är troligt att ersättningarna kommer att minska markant de kommande åren. I
och med att en stor del av organisationens kostnader är relativt fasta och genom
att det i många fall inte finns en direkt koppling mellan bemanning i vården och
antal asylsökande som besöker vården kan man fundera över vilken ekonomisk
effekt som uppstår när ersättningarna minskar. Tidigare erfarenheter visar att det
finns uppenbara svårigheter att minska verksamhetens kostnader som följd av en
intäktsminskning.
Ersättningarna från Migrationsverket förväntas minska redan 2018. Det är viktigt
att berörda enheter inom organisationen är förberedda på den intäktsminskning
som man sannolikt står inför och vad detta kan medföra för konsekvenser för
respektive enhets ekonomiska resultat. Lämpligt forum för att aktualisera denna
frågeställning kan vara ekonomichefsgruppen.

Åtgärder
Klarläggande av roller och ansvar för uppföljning,
ledning och samordning.
Aktualisera frågan om att hantera en intäktsminskning
för berörda enheter.
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Ansvarig för åtgärd
Ekonomidirektören
samt hälso- och
sjukvårdsdirektören.
Ekonomidirektören
via ekonomigruppen.
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UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 1-18
Tid:

2018-01-10 kl. 09.00-13.00

Plats:

Sörängens folkhögskola

§13

Intern kontrollplan 2108
Diarienummer: RJL 2017/118
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 fastställa intern kontrollplan för 2018
Sammanfattning
Enligt reglementet för intern styrning och kontroll ska nämnderna
årligen fastställa en intern kontrollplan med utgångspunkt från
den regionövergripande planen som fastställs av regionstyrelsen.
Regionledningskontoret redovisar förslag till intern kontrollplan
för 2018.
Beslutsunderlag
 Missiv daterat 2018-01-04
 Intern kontrollplan 2018
Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet
Linda Byman
Justeras
Malin Olsson
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Intern kontrollplan 2018 - ANA
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
 fastställer intern kontrollplan för 2018

Sammanfattning
Enligt reglementet för intern styrning och kontroll ska nämnderna årligen
fastställa en intern kontrollplan med utgångspunkt från den regionövergripande
planen som fastställs av regionstyrelsen. Regionledningskontoret redovisar förslag
till intern kontrollplan för 2018.

Information i ärendet
Reglementet för intern styrning och kontroll syftar till att säkerställa att Region
Jönköpings län upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll.
Reglementet anger att den interna kontrollen ska utgå ifrån en riskanalys samt att
en avvägning mellan kontrollkostnad och kontrollnytta ska göras. Reglementet
anger vidare tider och innehåll för interna kontrollplaner.
Regionstyrelsen fastställer inför varje nytt budgetår en regionövergripande
kontrollplan. Nämnderna ansvarar för att det finns en god intern kontroll inom de
områden man ansvarar för. Nämndernas internkontrollplaner utgörs i första hand
av den regionövergripande kontrollplanen som fastställts av regionstyrelsen. Om
nämnderna gör bedömningen att ytterligare kontrollmoment behövs ska egna
kontrollmoment vid sidan av den regionövergripande kontrollplanen fastställas.
Förslaget till nämndens interna kontrollplan för 2018 utgörs av den
regionövergripande planen och framgår av bilaga.

Beslutsunderlag



Missiv daterat 2018-01-04
Intern kontrollplan 2018

50

MISSIV
2018-01-04

Beslut skickas till
Regionledningskontoret Ekonomi
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör
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Regionledningskontoret

Intern kontrollplan 2018
Syfte
Den interna styrningen och kontrollens syfte är att genom
uppföljningssystem kontrollera verksamhetens följsamhet till mål och
riktlinjer för en god hushållning, d.v.s. att verksamheten är ändamålsenlig
och kostnadseffektiv. Intern styrning och kontroll bedrivs utifrån två
inriktningar:
1. Via månadsuppföljningar, delårsrapporter och årsredovisning kontrolleras att:



tjänster produceras som uppnår och tillgodoser de behov som fullmäktige och
styrelse/nämnder angivit i budget/verksamhetsplan i form av verksamhetsmål
och ekonomiska ramar
verksamheten håller en hög kvalitet och produktivitet i förhållande till
jämförbara organisationer i omvärlden

2. Via en årlig kontrollplan säkerställs att organisationen och det sätt som arbetet
bedrivs på säkrar:






följsamhet till lagar, riktlinjer och policys
rättvisande och tillförlitlig redovisning och information om verksamheten
skydd mot förluster eller förstörelse av Region Jönköpings läns tillgångar
upptäckt av allvarliga fel och eliminering av dessa
ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner

För 2018 har en regionövergripande kontrollplan med kontrollmoment tagits fram
utifrån en risk- och väsentlighetsanalys. Analysen identifierar sannolikheter och
konsekvenser för möjliga felaktigheter i den professionella yrkesutövningen.

52

2

2018-01-04

RLJ 2017/118

Regionövergripande kontrollplan för 2018

1

2

Kontrollmoment

Syfte/frågeställning

Metod/underlag

Berörda verksamhetsområden

Inventering av
maskiner och
inventarier.

Kontrollera om de poster
som finns upptagna i
balansräkningen också
finns i verkligheten.

Stickprovskontroller görs via utdrag
ur anläggningsregistret som sedan
kontrolleras mot de maskiner och
inventarier som finns i
verksamheten.

Samtliga verksamhetsområden.

Väsentlighetoch
riskbedömning
Kännbar/
sannolik.

Samtliga
verksamhetsområden.

Lindrig/
sannolik.

Samtliga
verksamhetsområden.

Kännbar/
möjlig.

Regionledningskontoret.

Kännbar/
möjlig.

Samtliga
verksamhetsområden.

Lindrig/
sannolik.

Samtliga
verksamhetsområden.

Kännbar/
sannolik.

(Följsamhet till lagar,
policy, riktlinjer)
(Rättvisande och
tillförlitlig
redovisning)
Användning av mobiloch bredbandsabonnemang.
(Ändamålsenliga och
väl dokumenterade
system och rutiner)

3

(Skydd mot förluster)
Arbetsgivaravgifter
och pensionsavgifter
(individuella delen).

Kontrollera om de
abonnemang som finns på
olika ställen i
organisationen används.
Finns det oanvända
abonnemang och därmed
onödiga kostnader?
Kontrollera om
beräkningar och
inbetalningar görs på ett
korrekt sätt.

(Ändamålsenliga och
väl dokumenterade
system och rutiner)
4

(Skydd mot förluster)
Bidragsgivning.
(Ändamålsenliga och
väl dokumenterade
system och rutiner)

5

Användning av
Synergi för
avvikelsehantering.

Finns det följsamhet till
policys och regelverk?
Finns det tillräcklig
kontroll av utbetalningar?

Används systemet såsom
det är avsett?
Leder inrapporterade
uppgifter till åtgärder?

(Ändamålsenliga och
väl dokumenterade
system och rutiner)

6

Åtgärder som följd av
tidigare genomförda
kontrollmoment.

Kontrollmomentet leds av
Regionledningskontoret
(ekonomiavdelningen).
Analys av utnyttjandegraden av ett
antal abonnemang utifrån stickprov.
Kontrollmomentet utförs av
Regionledningskontoret
(ekonomiavdelningen) i samverkan
med IT-centrum.
Genomgång av befintliga rutiner
samt stickprovskontroller.
Avstämning av mot gällande lagar
och avtal.
Kontrollmomentet utförs av
Regionledningskontoret
(ekonomiavdelningen) i samverkan
med HR-funktionen.
a) Genomgång av rutiner med
berörda handläggare.
b) Granskning av utbetalningar.
Kontrollmomentet leds av
Regionledningskontoret
(ekonomavdelningen).
a) Utdrag ur systemet Synergi för
att analysera registrerade avvikelser
och åtgärder.
b) Intervju/frågeställningar till
ärendesamordnare.

Vilka åtgärder har
genomförts som följd av de
kontrollmoment som
genomfördes under 2017?

Kontrollmomentet utförs av
Regionledningskontoret i
samverkan med
kontaktperson/systemförvaltare för
Synergi.
a) Genomgång av samtliga
genomförda kontrollmoment under
2017.
b) Frågeställningar till ansvariga
chefer som är berörda av förväntade
åtgärder.
c) Analys av uppgifter och data från
system m m.
Kontrollmomentet leds av
Regionledningskontoret
(ekonomavdelningen).
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Nämnderna ska vid behov besluta om egna kontrollmoment vid sidan av denna
regionövergripande kontrollplan.
Verksamhetsområdena kan komplettera regionövergripande och av nämnd beslutade
kontrollmoment med egna kontrollmoment inom verksamhetsområdet i den
omfattning som behövs för att upprätthålla en god intern kontroll.

Uppföljning av regionövergripande kontrollplan 2018
Varje genomfört kontrollmoment redovisas efter hand till Regiondirektören. Efter
första halvåret sker en delredovisning till nämnder och styrelse av genomförda
kontrollmoment. Slutredovisning av genomförda kontrollmoment för 2018
återredovisas till nämnder och styrelse i januari 2019.
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Regionfullmäktige

Motion - Låt spira spridas och spira för
alla!
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen

Sammanfattning
Annica Nordqvist (MP), Erik Hugander (MP), Kajsa Carlsson (MP) och Sibylla
Jämting (MP) föreslår i motionen Låt Spira spridas och spira för alla!


Att Region Jönköpings län, som ansvarig för kollektivtrafik och kultur,
undersöker möjligheten, att erbjuda subventionerade bussresor till
Kulturhuset Spira för skolklasser från hela länet.



Att resor till och från Kulturhuset Spira ska ingå i nästa
kollektivtrafikupphandling och erbjudas länets skolor.

Efter behandling i presidiet har ett förslag till beslut tagits fram.

Information i ärendet
Miljöpartiet har inkommit med en motion där man bland annat föreslår att Region
Jönköpings län undersöker möjligheten att erbjuda subventionerade bussresor till
Kulturhuset Spira för skolklasser i hela länet.
Länstrafikens uppdrag är att bedriva och utveckla kollektivtrafik. Den trafik som
åsyftas i motionen är inte linjelagd kollektiv trafik utan beställnings/uppdragstrafik och ingår därmed inte i Länstrafikens uppdrag. Enligt tidigare
beslut kan Länstrafiken tillfrågas/vara behjälpliga om någon av regionens
verksamheter vill beställa enstaka bussresor (uppdragstrafik), så länge det håller
sig under beloppsgränserna för upphandling.
Sedan några år tillbaka har Länstrafiken en biljett, Klassbiljetten, som är till för
skolklasser (fler än 5 personer) i ordinarie linjetrafik. Biljetten gäller på både tåg
och buss.
För beställnings-/uppdragstrafik har regionen sedan augusti 2016 ett upphandlat
avtal för busscharter. Avtalet löper till och med 2018-08-15 med option till
förlängning ytterligare 12+12 månader. Beställning av enskilda uppdrag sker från
Region Jönköpings läns beställande enheter enligt bilaga Rangordning vid avrop.
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Avtalet är uppdelat på områdena Jönköping, Eksjö/Höglandet och Värnamo med
vardera tre leverantörer på rangordningslistan.
Motionen anger inte någon begränsning för hur många av länets barn som ska
omfattas av de subventionerade bussresorna. Faktaunderlaget utgår från att det är
de barn som omfattas av barnkulturpengen, det vill säga barn i årskurs 2 och
årskurs 8, som också omfattas av de subventionerade resorna. Tidigare
beräkningar uppskattar detta elevantal till 8000 barn i länet. Kostnadsberäkningen
utgår från att barnen är fördelade över länet enligt samma procentuella fördelning
som den totala folkmängden.
Resor för samtliga 8000 barn med Länstrafikens klassbiljett skulle kosta 420 000
kr per år. Dock tar motionen upp att många skolklasser inte tar sig till Spira på
grund av att det tar för lång tid och att det kan upplevas otryggt att behöva byta
färdmedel en eller flera gånger under resan. I det avseendet är kollektivtrafik inte
ett rimligt alternativ för skolklasser från kommuner på längre avstånd från
Jönköping.
Regionens busscharteravtal har samma leverantör, Reinholds Buss AB, som
nummer ett på rangordningslistan för samtliga delområden. Kostnadsberäkningen
för att låta alla barn resa med beställd buss till Spira är därför beräknad enligt
denna leverantörs prislista. Bussar i två storlekskategorier erbjuds, 9-25 personer
respektive 26-60 personer. Beräkningen har gjorts enligt följande parametrar:
 Bussar utan godsutrymme och toalett används.
 Barnen reser med bussar i storleksklassen 26-60 personer med ett
genomsnittligt elevantal på 45 elever per buss.
 Restiden är beräknad på avstånd från Spira till kommunens huvudort och
en medelhastighet på 70 km/h.
 Tid för på- och avstigning (vid skolan och vid Spira) samt föreställningstid
på Spira är uppskattad till sammanlagt tre timmar.
Beräkningen enligt ovanstående parametrar ger att chartrade bussar för eleverna
skulle kosta 450 000 kr (totalt 183 bussresor). Om det däremot skulle krävas
bussar i den mindre kategorin eller om förstahandsleverantören inte har möjlighet
att köra alla turer stiger kostnaden snabbt. Till exempel, om storleksklassen på
bussen ändras till 9-25 personer och vi räknar med ett genomsnitt på 20 elever per
buss ökar kostnaden till 720 000 kr.
Smålands Musik och Teater har med nuvarande bemanning inte möjlighet att
hantera bokning av bussarna. Alltså innebär lösningen också ökade
personalkostnader för bokningshantering.
Kommunerna har ofta själva upphandlat denna typ av resor för att eleverna ska
kunna åka på studiebesök, bad, skolresor etc. Ett alternativ är att kommunerna
själva hanterar bokning av bussar utifrån sina egna avtal, med subventionering av
Region Jönköping län genom en ”buss-peng” kopplad till barnkulturpeng. Busspengen differentieras utifrån den kostnad som regionens eget busscharteravtal ger
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vilket skulle innebära ca 35-80 kr per elev beroende på kommun. Även detta
alternativ innebär en årlig kostnad, som Region Jönköpings län ska finansiera.

Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-12
Protokollsutdrag från presidiet 2018-01-10
Faktaunderlag 2017-11-22
Protokollsutdrag från presidiet 2017-09-06
Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-06-13
Motion, Låt Spira spridas och spira för alla 2017-05-05

Beslut skickas till
Regionstyrelsen
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Lars Johansson
Direktör utbildning och kultur
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 1-18
Tid:

2018-01-10 kl. 09.00-13.00

Plats:

Sörängens folkhögskola

§15

Motion - Låt Spira spridas och spira för alla!
Diarienummer: RJL 2017/1342
Beslut
Presidiet föreslår nämnden besluta
 Avslås motionen, med motiveringen att det finansiella
utrymmet saknas.
Reservationer
Jonas Magnusson (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning
till att medel finns.
Sammanfattning
Med anledning av motion från Annica Nordqvist (MP), Erik
Hugander (MP), Kajsa Carlsson (MP) och Sibylla Jämting (MP)
lämnas information i ärendet. Motionärerna föreslår bland annat
att Region Jönköpings län undersöker möjligheten att erbjuda
subventionerade bussresor till kulturhuset Spira för skolklasser i
hela länet.
Ett faktaunderlag har tagits fram och presidiet har tagit fram ett
förslag till beslut.
Beslutsunderlag
 Faktaunderlag 2017-11-22
 Protokollsutdrag från presidiet 2017/1342
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-06-13
 Motion, Låt Spira spridas och spira för alla 2017-05-05
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Malin Olsson (M) föreslår med instämmande av Torbjörn
Eriksson (KD) att motionen avslås då det finansiella utrymmet
saknas.
Jonas Magnusson (S) yrkar bifall till motionen i sin helhet.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 1-18
Tid:

2018-01-10 kl. 09.00-13.00
Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Malin Olsson

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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Regionledningskontoret
Ellen Hill
Presidiet för nämnd för arbetsmarknad, näringsliv
och attraktivitet

Faktaunderlag till motionen - Låt Spira
spridas och spira för alla!
Inledning
Med anledning av motion från Annica Nordqvist (MP), Erik Hugander (MP),
Kajsa Carlsson (MP) och Sibylla Jämting (MP) lämnas information i ärendet till
Presidiet för nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. Presidiet har
enligt protokollsutdrag från 2017-09-06 gett Regionledningskontoret i uppdrag att
ta fram ett faktaunderlag. Efter behandling i Presidiet för nämnd för
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet skrivs förslag till beslut.

Information i ärendet
Annica Nordqvist (MP), Erik Hugander (MP), Kajsa Carlsson (MP) och Sibylla
Jämting (MP) föreslår i motionen Låt Spira spridas och spira för alla!


Att Region Jönköpings län, som ansvarig för kollektivtrafik och kultur,
undersöker möjligheten, att erbjuda subventionerade bussresor till
Kulturhuset Spira för skolklasser från hela länet.



Att resor till och från Kulturhuset Spira ska ingå i nästa
kollektivtrafikupphandling och erbjudas länets skolor.

Länstrafikens uppdrag är att bedriva och utveckla kollektivtrafik. Den trafik som
åsyftas i motionen är inte linjelagd kollektiv trafik utan beställnings/uppdragstrafik och ingår därmed inte i Länstrafikens uppdrag. Enligt tidigare
beslut kan Länstrafiken tillfrågas/vara behjälpliga om någon av regionens
verksamheter vill beställa enstaka bussresor (uppdragstrafik), så länge det håller
sig under beloppsgränserna för upphandling.
Sedan några år tillbaka har Länstrafiken en biljett, Klassbiljetten, som är till för
skolklasser (fler än 5 personer) i ordinarie linjetrafik. Biljetten gäller på både tåg
och buss.
För beställnings-/uppdragstrafik har regionen sedan augusti 2016 ett upphandlat
avtal för busscharter. Avtalet löper till och med 2018-08-15 med option till
förlängning ytterligare 12+12 månader. Beställning av enskilda uppdrag sker från
Region Jönköpings läns beställande enheter enligt bilaga Rangordning vid avrop.
Avtalet är uppdelat på områdena Jönköping, Eksjö/Höglandet och Värnamo med
vardera tre leverantörer på rangordningslistan.
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Motionen anger inte någon begränsning för hur många av länets barn som ska
omfattas av de subventionerade bussresorna. Faktaunderlaget utgår från att det är
de barn som omfattas av barnkulturpengen, det vill säga barn i årskurs 2 och
årskurs 8, som också omfattas av de subventionerade resorna. Tidigare
beräkningar uppskattar detta elevantal till 8000 barn i länet. Kostnadsberäkningen
utgår från att barnen är fördelade över länet enligt samma procentuella fördelning
som den totala folkmängden.
Resor för samtliga 8000 barn med Länstrafikens klassbiljett skulle kosta 420 000
kr per år. Dock tar motionen upp att många skolklasser inte tar sig till Spira på
grund av att det tar för lång tid och att det kan upplevas otryggt att behöva byta
färdmedel en eller flera gånger under resan. I det avseendet är kollektivtrafik inte
ett rimligt alternativ för skolklasser från kommuner på längre avstånd från
Jönköping.
Regionens busscharteravtal har samma leverantör, Reinholds Buss AB, som
nummer ett på rangordningslistan för samtliga delområden. Kostnadsberäkningen
för att låta alla barn resa med beställd buss till Spira är därför beräknad enligt
denna leverantörs prislista. Bussar i två storlekskategorier erbjuds, 9-25 personer
respektive 26-60 personer. Beräkningen har gjorts enligt följande parametrar:


Bussar utan godsutrymme och toalett används.



Barnen reser med bussar i storleksklassen 26-60 personer med ett
genomsnittligt elevantal på 45 elever per buss.



Restiden är beräknad på avstånd från Spira till kommunens huvudort och
en medelhastighet på 70 km/h.



Tid för på- och avstigning (vid skolan och vid Spira) samt föreställningstid
på Spira är uppskattad till sammanlagt tre timmar.

Beräkningen enligt ovanstående parametrar ger att chartrade bussar för eleverna
skulle kosta 450 000 kr (totalt 183 bussresor). Om det däremot skulle krävas
bussar i den mindre kategorin eller om förstahandsleverantören inte har möjlighet
att köra alla turer stiger kostnaden snabbt. Till exempel, om storleksklassen på
bussen ändras till 9-25 personer och vi räknar med ett genomsnitt på 20 elever per
buss ökar kostnaden till 720 000 kr.
Smålands Musik och Teater har med nuvarande bemanning inte möjlighet att
hantera bokning av bussarna. Alltså innebär lösningen också ökade
personalkostnader för bokningshantering.
Kommunerna har ofta själva upphandlat denna typ av resor för att eleverna ska
kunna åka på studiebesök, bad, skolresor etc. Ett alternativ är att kommunerna
själva hanterar bokning av bussar utifrån sina egna avtal, med subventionering av
Region Jönköping län genom en ”buss-peng” kopplad till barnkulturpeng. Busspengen differentieras utifrån den kostnad som regionens eget busscharteravtal ger
vilket skulle innebära ca 35-80 kr per elev beroende på kommun. Även detta
alternativ innebär en årlig kostnad, som Region Jönköpings län ska finansiera.
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REGIONLEDNINGSKONTORET

Lars Johansson
Direktör utbildning och kultur

Agneta Jansmyr
Regiondirektör
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 100-120
Tid:

2017-09-06 kl. 09.00-12.15

Plats:

Regionens hus sal B

§119

Motion - Låt Spira spridas och spira för alla!
Diarienummer: RJL 2017/1342
Beslut
Presidiet ger Regionledningskontoret i uppdrag
 Ta fram ett faktaunderlag, efter behandling i presidiet
skrivs förslag till beslut.
Sammanfattning
Miljöpartiet har inkommit med en motion där man bland annat
föreslår att Region Jönköpings län undersöker möjligheten att
erbjuda subventionerade bussresor till Kulturhuset Spira för
skolklasser i hela länet.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-06-13
 Motion, Låt Spira spridas och spira för alla
Beslutet skickas till
Utbildning och kultur

Vid protokollet
Linda Byman
Justeras
Malin Olsson
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

63

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 88-110
Tid:

2017-06-13, kl 11:00-15:25

Plats:

Regionens Hus, sal A

§ 103

Fördelning av inkomna motioner
Beslut
Regionstyrelsens
 Fördelar motioner enligt nedan
Gör primärvården i vår region mer likvärdig och jämlik
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart Karlsson (V)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1427
Remitterat till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård
Nu blir vi väl MR-Region?
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart Karlsson (V)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1424
Remitterat till: Regionstyrelsens arbetsutskott
Inför Äldremottagningar på vårdcentralerna
Mikael Ekvall (V)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1420
Remitterat till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård
Är den läkartiden som erbjuds patienter på äldreboenden verkligen tillräcklig?
Mikael Ekvall (V)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1419
Remitterat till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård
Pröva digital tolkning
Anne Karlsson, Katja Ganekind, Robert Andersson, Helena Elmqvist, Anders
Gustafsson, Elisabeth Werner, Samuel Godrén och Ulf Svensson (SD)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1415
Remitterat till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård
Låt Spira spridas och spira för alla
Annica Nordqvist, Erik Hugander; Kajsa Carlsson och Sibylla Jämting (MP)
Datum: 2017-05-02
Dnr: RJL 2017/1342
Remitterat till: Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 88-110
Tid:

2017-06-13, kl 11:00-15:25
Hund i Regionens tjänst
Annica Nordqvist, Erik Hugander; Kajsa Carlsson och Sibylla Jämting (MP)
Datum: 2017-05-02
Dnr: RJL 2017/1341
Remitterat till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård
Kollektivtrafik i egen regi är framtidens melodi
Mikael Ekvall, Lennart Karlsson, Elisabeth Töre och Mauno Virta (V)
Datum: 2017-04-25
Dnr: RJL 2017/1266
Remitterad till: Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö
Pendlare behöver fler morötter och mindre piska
Mauno Virta och Mikael Ekvall (V)
Datum: 2017-04-25
Dnr: RJL 2017/1267
Remitterad till: Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö
Inrätta korttidsplatser på sjukhusen
Anne Karlsson, Helena Elmqvist, Samuel Godrén, Elisabeth Werner, SvenEvert Gunnarsson, Ulf Svensson, Katja Ganekind och Robert Andersson (SD)
Datum: 2017-04-18
Dnr: RJL 2017/1172
Remitterad till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård
Återinför vårdbiträden för enklare arbetsuppgifter
Helena Elmqvist, Anne Karlsson, Samuel Godrén, Katja Ganekind, Robert
Andersson, Elisabeth Werner, Anders Gustafsson och Ulf Svensson (SD)
Datum: 2017-03-31
Dnr: RJL 2017/1042
Remitterad till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm
Ordförande

Marcus Eskdahl

ordförande
65

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 88-110
Tid:

2017-06-13, kl 11:00-15:25

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

66

67

68

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-01-18

1(8)

RJL 2018/196

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Svar på frågor angående Smålands
Musik och Teater
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
• Överlämnar svar på frågor till regionstyrelsen

Sammanfattning
Regionstyrelsen gav 2017-12-19 nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet i uppdrag att redovisa svar på ett antal frågor kopplade till underskott
i musikalen Les Miserable.

Information i ärendet
Regionstyrelsen gav 2017-12-19 nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet i uppdrag att redovisa svar på ett antal frågor kopplade till underskott
i musikalen Les Miserable.

Redovisning lämnas på följande frågor:
1. Bristerna i den ekonomiska och verksamhetsmässiga uppföljningen.
2. Vilka rutiner finns för att säkerställa en relevant intern kontroll av
verksamhet och ekonomi?
3. Vilken risk- och konsekvensanalys som gjorts innan ett stort
musikalprojekt startas?
4. Hur man avser att genomföra det av fullmäktige beslutade uppdraget 2018
– inom befintlig budget för 2018?
5. Hur Region Jönköpings län som arbetsgivare lever upp till ansvaret för
arbetsmiljö-, risk- och säkerhetsfrågor i enlighet med lagar och föreskrifter
samt återkoppla de fackliga synpunkter som framförts under hösten.

1. Brister i den verksamhetsmässiga och ekonomiska
uppföljningen
Orsakerna till det ekonomiska underskottet hänför vi framför allt till:
• Otillräcklig budgetering för vissa enskilda projekt i kombination med byte
av projektledarskap under projektets gång.
• Stora delar av utfallet var koncentrerat till en kort period i slutet av 2017
eftersom kostnaderna inte uppstod och därmed kunde bokföras förrän efter
att repetitioner börjat i augusti?
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•
•

Behov, främst inom tekniksektorn, som behövdes för att genomföra
produktionerna, har inte i tillräcklig omfattning funnits med i budget.
Oförutsedda personalkostnader.

Förutom de rutiner som finns för intern kontroll vid Smålands Musik och Teater
så har ytterligare åtgärder gjorts för att förbättra uppföljningen inför 2018:
• Uppföljningsmötena är senarelagda med en vecka för att kunna göra bättre
analyser och prognoser.
• En resurs har omfördelats inom verksamheten för att kunna stärka upp
kvaliteten och den interna kontrollen gällande fakturaflöde och kontering.
• Verksamhetsstöd och service höjer kvaliteten på fakturakontering.
• Verksamhetsområdets ekonomichef kommer att delta i
månadsuppföljningarna.

2. Vilka rutiner finns för att säkerställa en relevant intern
kontroll av verksamhet och ekonomi?
Rutiner och strukturer finns och är dokumenterade i ett internt kontrolldokument
för Smålands Musik och Teater. Kontrolldokumentet redogör för uppdrag,
organisation, ledning och styrning, roller, kommunikation, riskhantering samt
rutiner och arbetssätt kopplat till det. Det redogörs också hur planerings- och
budgeteringsprocessen ser ut samt den ekonomiska uppföljningen och
arbetsfördelningen, se nedan.

Ur internt kontrolldokument för Smålands Musik och Teater
2.4 Planerings och budgeteringsprocessen
Budgeteringsprocessen utgår från produktionerna vilka budgeteras först. Därefter
de fasta kostnaderna. D v s linjeorganisationen kan komma att behöva anpassas
vilket kräver en lång framförhållning i budgetarbetet för att en eventuell
anpassning ska få effekt för aktuellt budgetår.
2.4.1 Utbud/Produktion
De konstnärliga cheferna ansvarar för idé/framtagandet av produktionerna med
hela dess innehåll i en tänkt säsongsplan. En konstnärlig ledningsgrupp träffas
med jämna mellanrum i syfte att utbyta de konstnärliga tankarna från var och en.
En ambition är att det ska uppstå synergier eller konstnärliga teman mm där vi kan
utnyttja vår gemensamma profil. I denna grupp hanteras också utbudet för Barn
och Unga genom en konstnärlig chef för Ung Scen vilken blev en egen avdelning
2016. Dans sorterar under Ung Scen och består enbart av inköpt produktion. Valet
av produktion sköts av en konstnärlig ledare för dans vilken är knuten till
verksamheten med tidsbegränsat kontrakt. Likaså sorterar Freja under Ung Scen.
Freja består av en ungdomsensemble bestående av ca 14 ungdomar med diagnoser
inom autismspektrat.
Efter att den konstnärliga ledningen tagit fram sina förslag till utbud, kalkyleras
och detaljplaneras dessa i linjen för att säkerställa att ekonomi (kostnader och
intäkter per produktion), resurser och planering stämmer överens med tillgängliga
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resurser för hela kalenderåret. Stämmer idé överens med tillgängliga medel och
resurser delegerar Verksamhetschefen respektive produktion till producent som
därmed har det fulla ansvaret att genomföra tilldelad produktion efter de direktiv
som fastställts av de konstnärliga cheferna.
Stämmer inte idé överens med tillgängliga medel och resurser återkopplar linjen
till de konstnärliga cheferna och en iterativ process pågår tills en
överensstämmelse uppnås och en delegation från verksamhetschefen kan
genomföras till respektive producent.
Det är viktigt att notera att planering och budgetering av produktionsutbudet
kontinuerligt sker med upp till tre års framförhållning samt att en säsongsplan inte
följer kalenderåret utan att en säsong utgörs av en höst och därpå följande vår.
Arbetsgång
1. Fastställande av repertoar – Respektive konstnärlig chef inför den konstnärliga
ledningsgruppen. Beslut om produktion fattas av verksamhetschefen.
2. Fastställande av intäktsbudget per produktion - Marknadschef/Försäljningschef
i samråd med verksamhetschef.
3. Fastställande av budget för uppsättningskostnad per produktion (kostnader av
engångskaraktär) – Verksamhetschef efter bedömningar av ansvarig är Producent
4. Fastställande av personalkostnader per produktion utöver användande av fasta
resurser(artister, dirigenter, etc.) – Producenter i samråd med berörda funktioner i
linjeorganisationen.
5. Sammanställning av total produktionsbudget för året och ev. återremiss för
förändringar och kostnadsreduktioner – Ekonomiansvarig.
2.4.2 Linje och fasta kostnader
Ramen för verksamheten fördelas mellan produktion och linje.
Verksamhetschefen har fattat beslut om respektive ram.
Budgetansvariga beskriver sedan konsekvenserna för verksamheten på den
tilldelade ramen.
Det innebär att utifrån de medel verksamheten har till sitt förfogande kommer
varje avdelning att tilldelas en viss budgetram och avdelningen skall därefter
dimensionera verksamheten utifrån denna ram. Utgångspunkten är att avdelningen
ska bedriva sin verksamhet inom tilldelad ram. Det kan innebära att förändringar
inom avdelningen kan behöva genomföras. (Ramarna har justerats utifrån bedömd
påverkan av anslagsförändringar).
Arbetsgång
1. Varje avdelning tilldelas en budgetram
2. Avdelningschefen upprättar budgetförslag inom den ram som avdelningen har
till sitt förfogande.
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3. Avdelningschefen beskriver också de konsekvenser som budgetförslagen
medför. Dessa kan vara organisationsförändringar, ev. övertalighet,
arbetsmetodförändringar, kapacitetspåverkan etc.
4. Verksamhetschefen i samråd med avdelningschefer gör en bedömning av de
totala konsekvenserna, beslutar om hur helheten ska balanseras och om eventuella
omprioriteringar.
5. Processen startas om tills dess att ett fullgott resultat uppnåtts vilket kan behöva
göras flera gånger. Det kommer vara en integrerad del av den löpande översyn
och dimensionering av organisationen som är en del i den arbetsplan som
verksamhetschefen arbetar utifrån.
6. Sammanställning av total budget görs av ekonomiansvarig.
2.5 Ekonomisk uppföljning
Varje månad görs såväl en enskild som gemensam genomgång av det ekonomiska
utfallet för respektive sektion (dvs. inom linjeorganisationen) samt uppföljning av
produktionsutfall i förhållande till budget – både vad avser ekonomiskt utfall och
publiktillströmning. För såväl linje- som produktionerna görs vid dessa tillfällen
även prognoser för framtida utfall. Parallellt med utfall och prognosarbetet görs
det samma avseende konferens, gästspel, uthyrning och samarbeten.
2.5.1 Arbetsgång
1. Första veckan i varje månad stängs föregående månads redovisningsperiod.
– Central ekonomihantering.
2. Andra veckan i varje månad sker en uppföljning för produktionerna. Samtliga
producenter, konstnärliga chefer, teknisk chef, marknadschef, ekonomiansvarig
samt verksamhetschef deltar. Respektive producent redogör för nuläge samt
prognos för sina produktioner – Verksamhetschef.
3. Tredje veckan i varje månad sker en uppföljning med samtliga chefer där utfall
och prognos lämnas från respektive chef. En avstämning sker också mot
produktionernas prognoser – Verksamhetschef.

3. Vilken risk- och konsekvensanalys som gjorts innan ett
stort musikalprojekt startas?
För att beräkna intäkterna utgår verksamheten från konkurrensjämförelser med
andra svenska städer som sätter upp stora musikalproduktioner. Genom
faktabaserade undersökningar går det att se hur många procent av invånarna som
besöker musikaler. Utifrån det har sedan en uppskattning gjorts, kombinerat med
erfarenhet, över hur många som beräknas gå på musikalen.
Publikrisken finns alltid och därför budgeterar verksamheten, som en
försiktighetsprincip, med cirka en 80-procentig beläggning även om man kan
förvänta sig fler besökare.
För kostnadsberäkningen utgår verksamheten främst från erfarenheten av tidigare
produktioner. Verksamheten har gjort tre musikaler under två år och det är först
nu verksamheten har en större erfarenhet av vad det innebär. De tidigare
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musikalerna var mindre i omfång jämfört med Les Miserables, som hade en stor
gästande ensemble.
Risk- och konsekvensanalysen som gjordes för Les Miserables var baserad på
erfarenheten av mindre musikalproduktioner, där kostnaderna motsvarade budget
och viss variation i intäkterna.

4. Hur man avser att genomföra det av fullmäktige
beslutade uppdraget 2018 – inom befintlig budget för 2018?
Uppdraget kommer att genomföras inom ramen för budget genom att stryka eller
flytta fram produktioner, införande av särskilda anställningsrestriktioner,
inköpsrestriktioner samt ett antal ytterligare kostnadsreducerande åtgärder.
Även om vissa produktioner kommer att utgå, avser Smålands Musik och Teater
att genomföra ett 80-talet egenproduktioner inom samtliga scenkonstområden och
därmed uppnå det uppdrag som stat och region gett verksamheten.

5. Hur Region Jönköpings län som arbetsgivare lever upp
till ansvaret för arbetsmiljö-, risk- och säkerhetsfrågor i
enlighet med lagar och föreskrifter samt återkoppla de
fackliga synpunkter som framförts under hösten.
Smålands Musik och Teater följer Region Jönköpings läns process vad gäller
systematiskt arbetsmiljöarbete.
Smålands Musik och Teater arbetar aktivt med följande områden:
• Aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och främja mångfald,
jämställdhet och likabehandling. Under våren 2017 skickade HR ut ett
bildspel som sedan diskuterades på respektive APT.
• Arbetsmiljörond
• Arbetsplatsträffar
• Arbetskadeanmälan
• Avgångssamtal – när en medarbetare slutar
• Friskvård
• Företagshälsovård – Arbetsmiljöenheten
Under 2017 har AME bjudits in för att berätta om sin verksamhet och hur
vi kan nyttja deras tjänster än mer för samtliga chefer. Hela AME bjöds in
för en rundvandring för att de ska få en ökad förståelse för den verksamhet
som bedrivs.
• Hot och våld
Efter oro bland musikerna under våren bjöds två poliser in till deras APT
för att informera kring de lagar och regler som finns gällande personer
med besöksförbud och deras vistelse på offentliga platser.
• Hälsofrämjande arbetsplats
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•
•

•
•

Introduktion av nyanställda
En ny checklista har tagits fram som gick ut på remiss hösten 2017.
Kränkande särbehandling, diskriminering och trakasserier – riktlinje
Efter #metoo och #tystnadtagning har samtal med kvinnliga skådespelare
hållits och där man kommit fram till åtgärder för att bland annat visa att
hos Smålands Musik och Teater är det en nolltolerans som gäller, och att
det finns en tydlighet i vart man vänder sig om man skulle bli utsatt.
Medarbetarsamtal
Medarbetsarskap och säkerhet – medarbetarundersökning
Efter 2016 års resultat genomfördes under våren ett arbete med att sätta
fokus på de områden som fått låga betyg.
Detta gjordes med en grupp medarbetare från varje avdelning samt en
grupp chefer som redogöra för hur det är idag, hur man vill att det ska vara
samt hur man kommer dit. De områden som diskuterades var: Tempo och
återhämtning, Kommunikation, Högre ledning, Delaktighet samt Straff
och skuldbeläggande.
Innan sommaren presenterade två av medarbetarna resultatet för
ledningsgruppen på Smålands Musik och Teater. Det som kom fram var
bland annat att man måste bli bättre på: Utvärdering med återkoppling,
protokoll, säsongsöverlämning, förmedla och förklara de små stegen vid
förändringar, att man förbereder och förankrar förändringar tidigt med
berörd personal. Ledningsgruppen fattade därefter beslut om ett antal
utvecklingsprojekt som man ska arbeta vidare med: Beskriva
huvudprocessen, Medarbetarpolicy, Internkommunikationsplan,
Introduktionsrutiner, Personalhandbok och Spelregler.
Detta är nu ett pågående arbete och man redovisar vid varje
ledningsinformation hur projekten fortlöper.
Ett av utvecklingsprojekten som drogs igång under hösten tillsammans
med medarbetargruppen, chefer och AME har varit att ta fram spelregler
för hela verksamheten kring hur man ska förhålla sig emot varandra. Detta
arbete pågår idag och under våren 2018 kommer dessa spelregler
förmedlas ut till respektive avdelning.
I urvalet av medarbetargruppen har man valt att inte ha med några fackliga
företrädare.

•
•
•
•
•

Organisatorisk och social arbetsmiljö – OSA
Psykosocial arbetsmiljö
Rehabilitering – Regionens rehabiliteringsprocess
Riskbedömning
Har under 2017 gjort vid organisationsförändringar tillsammans med
skyddsombud och har därefter samverkats.
Skyddsombud och skyddsområde
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•
•

Tillbud och skador
Registreras i Synergi och tas upp vid lokal och central samverkan.
Årsplanering – systematiskt arbetsmiljöarbete

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet Utbildning och Kultur är bland de lägsta
inom Region Jönköpings län, 2,8 procent, under 2017 hade Smålands Musik och
Teater en så pass låg nivå som 2,0 procent.
Över tid har sjukfrånvaron mellan 2014-2017 varierat enligt tabell nedan.

Personalomsättning
Centrala HR-enheten mäter årligen andelen oförändrad personal inom varje
verksamhet inom regionen. Senaste mätningsåret kan konstateras att Smålands
Musik och Teater tillsammans med folkhögskolorna är de verksamheter inom
Utbildning och Kultur som högst andel oförändrad personal.

Fackliga synpunkter
Fackliga organisationer tog initiativ till ett möte med verksamhetsdirektören för
Utbildning och Kultur i slutet på november månad. Vid detta möte utlovades att
verksamhetsområdesdirektören skulle föra enskilda samtal med cheferna inom
Smålands Musik och Teater för att vidga bilden och fördjupa de synpunkter som
fördes fram fackligt. Intervjuer bokades in under december och har påbörjats i
början på januari. Återkoppling kommer att ske till de fackliga organisationerna
när alla intervjuer är genomförda.
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Fackliga företrädare och skyddsombud har bjudits in för enskilda samtal. Syftet
med samtalen är att identifiera ytterligare konkreta förbättringsområden och
integrera dessa i det redan pågående arbetet kring arbetsmiljö och delaktighet
inom Smålands Musik och Teater.
Ett arbete med att identifiera arbetsbelastningen i olika yrkesgrupper utifrån
schemaläggning pågår. Upplevelsen av arbetsbelastning är naturligtvis individuell
och detta kommer att ha ett särskilt fokus i medarbetarsamtalen inom Smålands
Musik och Teater under 2018.

Beslutsunderlag
•
•

Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-18
Protokollsutdrag från Regionstyrelsen 2017-12-19
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Regionens hus, sal A

§236

Övrig fråga
Fråga från Carina Ödebrink avseende Smålands Musik och Teaters
ekonomiska underskott. Diskussion.
Carina Ödebrink vill till protokollet få antecknat:
Inom ramen för regionstyrelsens ansvars- och uppsiktsplikt och med
anledning av den ekonomiska utvecklingen vid Smålands Musik och
teater ska nämnden återkomma till regionstyrelsen med en
redovisning av:
• Bristerna i den ekonomiska och verksamhetsmässiga
uppföljningen
• Vilka rutiner som finns för att säkerställa en relevant intern
kontroll av verksamhet och ekonomi?
• Vilken risk- och konsekvensanalys som gjorts innan ett stort
musikalprojekt startas?
• Hur avser man att genomföra det av fullmäktige beslutade
uppdraget 2018 - inom befintlig budget för 2018?
Nämnden ska också redovisa hur Region Jönköpings län som
arbetsgivare lever upp till ansvaret för arbetsmiljö-, risk och
säkerhetsfrågor i enlighet med lagar och föreskrifter samt
återkoppla till styrelsen de fackliga synpunkter som framförts under
hösten.
Beslut
Regionstyrelsen
• Instämmer i Carina Ödebrinks protokollsanteckning
avseende en redovisning från ANA i aktuell fråga.

Vid protokollet

Siw Kullberg
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