KALLELSE

1(3)

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Tid:

2018-06-07 kl.09:00
kl. 09:00-11.00 Informationsärenden
kl. 11.00-14.00 Gruppmöten och lunch
kl. 14.00- forts. Informations och beslutsärenden
Regionens hus, sal A
Kaffe serveras utanför sal A kl. 08.45

Plats:

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

Informationsärenden och aktuellt
6

Kompetensrådet, Jelena Trupina, Peter
Johansson

30 min

7

Verksamhetsberättelse Sörängens folkhögskola,
Patrik Luth

15 min

8

Verksamhetsberättelse Värnamo folkhögskola,
Emil Alm

15 min

9

Smålands musik och teaters arbete med
teaterföreningar i länet, Staffan Aspegren

20 min

10

Aktuell information

10 min

11

Systemmätetal, avtalstrohet

10 min

12

Tertialrapport 1 2018 ANA nämnden inkl.
verksamhetsområde

10 min

13

Rapport Kulturrådet

2018/1180

14

Budget och verksamhetsplan 2019 med
flerårsplan 2020-2021 ANA
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Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Tid:

2018-06-07 kl.09:00
kl. 09:00-11.00 Informationsärenden
kl. 11.00-14.00 Gruppmöten och lunch
kl. 14.00- forts. Informations och beslutsärenden

Beslutsärenden för nämnden
15

Verksamhetsberättelse 2017 Sörängens
folkhögskola

2018/1209

16

Verksamhetsberättelse 2017 Värnamo
folkhögskola

2018/1210

17

Regional Livsmedelsstrategi

2018/887

18

Remiss - Fler filminspelningar till Sverige

2018/814

19

Bidrag för hemsändning av dagligvaror på
landsbygden - Sävsjö kommun

2018/296

20

Bidrag för hemsändning av dagligvaror på
landsbygden - Nässjö kommun

2018/478

21

Bidrag för hemsändning av dagligvaror på
landsbygden - Eksjö kommun

2018/904

22

Bidrag för hemsändning av dagligvaror på
landsbygden - Vetlanda kommun

2018/444

23

Tertialrapport 1, 2018

2018/231

Övrigt
24

Övriga frågor
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Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Tid:

Kallade

2018-06-07 kl.09:00
kl. 09:00-11.00 Informationsärenden
kl. 11.00-14.00 Gruppmöten och lunch
kl. 14.00- forts. Informations och beslutsärenden
För kännedom

Ordinarie ledamöter:
Malin Olsson (M) ordf.
Torbjörn Eriksson (KD) 1:e vice ordf.
Per Svenberg (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)

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 (_)

Tjänstemän:
Agneta Jansmyr, regiondirektör
Kristina Athlei, regional
utvecklingsdirektör
Lars Johansson, direktör utbildning- och
kultur
Lars Wallström, controller
Linda Byman, nämndsekreterare

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)

Fackliga företrädare:
Carina Sjögren, Kommunal, ordinarie
Birgitta Svensson, Kommunal, ersättare

RJL 2018/37

Sammanställning av informationshandlingar nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet, 2018-06-07
Ärendetyp

Ärenderubrik

Protokoll

M2018/01090/Ke Miljö- och energidepartementet, inrättande av en delegation för cirkulär
ekonomi
Jönköpings läns arkivförbund, Protokoll vid ordinarie förbundsstämma med arkivförbundet
2018-02-23
Regionstyrelsen § 98, 2018-05-08- beslut om utbildningslokal och omklädningsrum Stora
Segerstad

Motioner
Inkomna handlingar

RJL 2018/179 Yttrande angående avtal mellan Smålands Musik och teater och Jönköpings
Jazzklubb 2018-04-30
Förvaltningsrätten i Jönköping 2018-05-14, DOM överklagan av voteringar vid ANA nämnden

Utgående skrivelser
Övrigt

RJL 2018/1189 Justering av delegationsordning i samband med dataskyddsförordningens
införande
RJL 2018/222 Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF Förslag budget 2019

Regeringsbeslut
Cirkulär från SKL

N2018/02567/FF Näringsdepartementet Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2018
avseende Tillväxtverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv och utgiftsområde 19 Regional
tillväxt

Beslut från SKL
Arbetsmiljöverket
Redovisningar av
utvecklingsbidrag
Redovisningar av projekt
Övrigt

RJL 2018/32

Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet 2018-06-07
Ärendetyp
ANA 4.2.1

Ärenderubrik
Uttryckeriet skrivbyrå Ulrika Gottharsson

ANA 4.5.2
ANA 4.2.1
ANA 4.2.1
ANA 4.2.1
ANA 4.2.1
ANA 4.2.1

Inventering av stöd för digital delaktighet
Kontrakt Wincent Audio Design
Kostymdesigner Camilla Thulin, On the Town
Avtal om beställningsverk - Gehrmans Musikförlag
Kontrakt Christina Lundström
Kontrakt Staffan Arvidsson

Diarienummer
RJL 2018/1041
RJL 2018/1116
RJL 2018/1085
RJL 2017/2648
RJL 2017/2648
RJL 2018/873
RJL 2017/2788
RJL 2018/515
RJL 2018/283
RJL 2018/408
RJL 2017/1537
RJL 2018/1163

Beslutsdatum
2018-04-20

Beslutsdelegat
Jörgen Lindvall

2018-04-23
2018-05-09
2018-04-16
2018-05-08
2018-05-08
2018-08-08

Kristina Athlei
Per-Ola Nilsson
Per-Ola Nilsson
Per-Ola Nilsson
Per-Ola Nilsson
Per-Ola Nilsson

Dokument
Utskriftsdatum: 2018-04-27
Diarieenhet:

Utskriven av:

Lisa Melander

Region Jönköpings län

Sekretess:

Visas ej

Beskrivning av sökning:
Promemoria April
Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Ärendemening

Dokumenttyp

Yttrande över promemorian En ny inriktning för
beskattning av tung lastbilstrafik

Åslög Kantelius

2018-04-06

Finansdepartementet

Regionens åtagande

RJL 2018/770

En ny inriktning för beskattning av tung
lastbilstrafik

TJÄNSTESKRIVELSE

Promemoria En ny inriktning för beskattning av
tung lastbilstrafik

Åslög Kantelius

2018-04-18

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Regionens åtagande

RJL 2018/770

En ny inriktning för beskattning av tung
lastbilstrafik

MISSIV

Regionstyrelsens arbetsutskott § 83 Promemoria - En treårig utbildning för
tandhygienistexamen

Lena Strand

2018-04-20

Regionstyrelsen

Regionens åtagande

RJL 2018/502

Remiss - Förslag till treårig utbildning för
tandhygienistexamen

BESLUT

92793

93532

93687

K

K

K
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Dokument
Utskriftsdatum: 2018-04-27
Diarieenhet:

Utskriven av:

Lisa Melander

Region Jönköpings län

Sekretess:

Visas ej

Beskrivning av sökning:
Remiss April 2018
Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Ärendemening

Dokumenttyp

92895

K

Konsekvensutredning cykeltävling Nässjö Grand Karin Henriksson
Prix 2018

2018-04-09

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Länstrafiken

RJL 2018/582

Ansökan om tillstånd till cykeltävling på väg,
Nässjö Grand Prix 2018

REMISS

Handlingsplan - Gång och cykelplan för Eksjö
kommun

Elisabet Eriksson

2018-04-03

Eksjö kommun

Regionens åtagande

RJL 2018/969

Remiss - Gång och cykelplan för Eksjö kommun REMISS

2018.3579

2018.3688

I

I

Detaljplan Kortebo 4.9, Strandängen, Jönköping Karin Henriksson

2018-04-05

Jönköpings kommun

RJL 2018/990

Detaljplan Kortebo 4.9, Strandängen, Jönköping REMISS

2018.3862

I

Länstrafiken

Remiss - Konsekvensutredning - Förslag till
Linda Byman
föreskrifter om ett kombinerat urvalsförfarande
för tillstånd att använda radiosändare i 700 MHzbandet

2018-04-09

Post- och telestyrelsen

Regionens åtagande

RJL 2018/1017

Remiss - Förslag till föreskrifter om ett
kombinerat urvalsförfarande för tillstånd att
använda radiosändare i 700 MHz-bandet

REMISS

Remiss - Slopning av del av spår 25, Värnamo

Linda Byman

2018-04-10

Trafikverket

Regionens åtagande

RJL 2018/1039

Remiss - Samråd för slopning av del av spår 25 i REMISS
Värnamo

2018.3916

2018.3991

I

Ironman 2018

Karin Henriksson

2018-04-12

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Länstrafiken

RJL 2018/1062

Ironman 2018

REMISS

Remiss - Terminologiremiss inom särskild
sjukvårdsledning

Evelina Örn

2018-04-12

Socialstyrelsen

Regionens åtagande

RJL 2018/1061

Terminologiremiss inom särskild
sjukvårdsledning

REMISS

Granskning, detaljplan Gisle mfl Gislaveds
kommun

Karin Henriksson

2018-04-18

Gislaveds kommun

Länstrafiken

RJL 2017/2815

Detaljplan för Gisle mm Gislaveds kommun

REMISS

2018.3992

2018.4227

2018.4237

I

I

I

I

Remiss - Ändring i föreskrifter om ordination och Evelina Örn
hantering av läkemedel samt föreskrifter om
Sidan 1 av 2

ambulanssjukvård
2018-04-18

Socialstyrelsen, Rättsavdelningen

RJL 2018/1112

Remiss - Ändring i föreskrifter om ordination och REMISS
hantering av läkemedel samt föreskrifter om
ambulanssjukvård

2018.4323

Remiss - Neonatal screening för SCID - svår
kombinerad immunbrist

Lena Strand

2018-04-20

Socialstyrelsen

Regionens åtagande

RJL 2018/1138

Neonatal screening för SCID - svår kombinerad
immunbrist

REMISS

Detaljplan för del av Kärnekulla 1:4 mfl Habo

Karin Henriksson

2018-04-23

Habo kommun

Länstrafiken

RJL 2015/846

Planprogram för del av Kärnekulla 1.4 Habo
kommun

REMISS

2018.4363

I

Regionens åtagande

I
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RJL 2018/1180

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Uppföljning av
kultursamverkansmodellen 2017
Sammanfattning
Regionen redovisar årligen till Kulturrådet hur de statliga medlen inom
kultursamverkansmodellen fördelats, samt den verksamhet som bedrivits under
föregående år. Redovisningen styrs av Kulturrådets riktlinjer för uppföljning av
kultursamverkansmodellen och består av både siffror (kvantitativ uppföljning) och
textsvar (kvalitativ uppföljning).
Regionen ansvarar för redovisningen till Kulturrådet och för att samla in uppgifter
från de kulturverksamheter som tilldelats statliga medel inom
kultursamverkansmodellen.

Information i ärendet
Syftet med uppföljningen är inte att skapa en fulltäckande bild över all
kulturverksamhet som bedrivs i länet. Syftet är att följa upp de resultat som
uppnåtts i samverkan mellan de statliga medlen och den regionala och lokala
finansieringen till verksamhet inom kultursamverkansmodellen.
De verksamheter som 2017 fick statliga bidrag inom kultursamverkansmodellen
är:
 Bild och form
 Dans
 Film
 Hemslöjd
 Jönköpings läns folkrörelsearkiv
 Jönköpings läns museum
 Regionbibliotek
 Riksteatern Jönköpings län
 Smålands Musik och Teater
 Vandalorum Museum för Konst och Design.
Kvantitativ uppföljning

TJÄNSTESKRIVELSE
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RJL 2018/1180

Uppföljningen är utförd i linje med Kulturrådets handbok för kvantitativ
uppföljning. Rapporten genereras ur Kulturdatabasen, där även
verksamhetsberättelser bifogas.
Kvalitativ uppföljning
Den kvalitativa uppföljningen består av verksamhetsberättelser för samtliga
verksamheter, samt särskilda frågeställningar och uppgiftsinsamling gällande
jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i de regionala kulturverksamheterna.

Underlag



Kvalitativ uppföljning (verksamhetsberättelser samt särskild
uppgiftsinsamling)
Kvantitativ uppföljning

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Lars Johansson
Direktör utbildning och kultur

2018-05-08
0T
0T

Separat uppgiftsinsamling
kultursamverkansmodellen 2017,
Region Jönköpings län
Verksamheter i Jönköpings län som tilldelas statsbidrag genom
kultursamverkansmodellen:
•
•
•

•
•
•

Smålands Musik och Teater – huvudman Region Jönköpings län
Kultur och utveckling – huvudman Region Jönköpings län
Jönköpings läns museum – stiftelse bildad av Landstinget (nuvarande
Region Jönköpings län), Jönköpings kommun och Jönköpings läns
hembygdsförbund
Jönköpings läns folkrörelsearkiv – ideell förening
Riksteatern Jönköpings län – ideell förening
Vandalorum Museum för Konst och Design – stiftelse bildad av Smålands
Konstarkiv och Smålands Konstnärsförbund

Två av kulturverksamheterna har Region Jönköpings län som huvudman och är
båda en del av verksamhetsområdet Utbildning och kultur. Som en del av
regionen ska de därmed följa de interna policy- och styrdokument som finns
framtagna, bland annat Budget och verksamhetsplan, program för hållbar
utveckling och regionövergripande jämställdhetspolicy. Mål om jämställdhet följs
bland annat upp i det regionövergripande jämställdhetsbokslutet. Utbildning och
kultur har inte i nuläget en särskilt framtagen jämställdhets/likabehandlingsplan
för verksamhetsområdet, utan utgår från de övergripande målen. Möjligheten att
ge uppdrag och att följa upp i vilken utsträckning de implementeras är högre för
de två verksamheter som regionen själv är huvudman för.

Telefon:
E-post:
Hemsida:
Fax:

Organisationsuppgifter
Bankgiro:
Orgnr:

2018-05-08

Samtliga verksamheter har sedan 2016 uppdragsbeskrivningar som specificerar
det regionala uppdraget och som är kopplade till den regionala kulturplanen.
Uppdragsbeskrivningar för 2018-2020 beslutades 2018-03-21.
I uppdragsbeskrivningarna för 2015-2017 ingick att ta fram handlingsplaner för
likabehandling samt nationella minoriteter och minoritetsspråk enligt bifogade
strukturmallar. De är verksamhetsspecifika och utgår från verksamhetens egna
analyser och behov. Region Jönköpings län följer inte upp dem kvalitativt eller
värderar innehållet, i uppdragsbeskrivningar för 2018-2020 ingår dock att
verksamheterna fortsatt ska arbeta med, följa upp och själva revidera
handlingsplanerna. Under 2018 ska likabehandlingsplanerna vid behov uppdateras
med aktuella åtgärder för att förebygga och motverka sexuella trakasserier.
Samtliga verksamheter ska även förhålla sig till de sex horisontella perspektiv
som definieras i den regionala utvecklingsstrategin: hållbarhet - människan,
miljön, ekonomin, jämlikhet, jämställdhet, mångfald, attraktivitet samt
internationellt perspektiv.
I uppdragsbeskrivningarna specificeras i vissa fall uppdrag som direkt relaterar till
jämställdhetsfrågor, exempelvis ”Arbeta för att öka jämställdhet i produktion och
de konstnärliga processerna”, från uppdragsbeskrivningen för Smålands Musik
och Teater 2018-2020. Uppdragsbeskrivningarna följs upp årligen med
verksamheterna genom dialog samt verksamhetsberättelse eller vid behov mer
detaljerad skriftlig redovisning.
Bilagor: exempel på uppdragsbeskrivning för 2015-2017 samt 2018-2020, mall
för likabehandlingsplan samt mall för handlingsplan för nationella minoriteter.

DATUM
Utbildning och kultur
Avsändare

Struktur för likabehandlingsplan
Enligt uppdragsbeskrivningar för verksamheter inom kultursamverkansmodellen
ska en likabehandlingsplan för främjande av lika rättigheter och möjligheter
presenteras. Handlingsplanen bör utformas enligt nedanstående struktur och
frågeställningar, men anpassas efter verksamhetens utformning, interna mål och
förutsättningar.
Likabehandlingsplanen ska utgå från diskrimineringslagen och regionala mål från
regional utvecklingsstrategi samt regional kulturplan.
Regional utvecklingsstrategi >>2025
• En global livsmiljö som präglas av ekologiskt, socialt och kulturellt
ansvarstagande
• Alla människor har lika möjligheter att delta och bidra i ett tillgängligt,
sammanhållande och hälsofrämjande samhälle
Regional kulturplan 2015-2017
• Allas möjligheter att ta del av kulturliv och kulturupplevelser
Diskrimineringslagen (2008:567) har till ändamål att motverka diskriminering och
på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
I denna lag avses med
1. kön: att någon är kvinna eller man,
2. könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig
som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck
för att tillhöra ett annat kön,
3. etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat
liknande förhållande,
4. funktionsnedsättning: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga
begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada

DATUM

eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan
förväntas uppstå,
5. sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning, och
6. ålder: uppnådd levnadslängd.
Även den som avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet omfattas av
diskrimineringsgrunden kön.
http://www.do.se/lag-och-ratt/diskrimineringslagen/
http://www.do.se/om-do/vanliga-fragor/lagforslag-om-aktiva-atgarder/

Struktur
Handlingsplanen ska visa verksamhetsspecifika:
• Mål och delmål
• Åtgärder för att uppnå målen
• Tidsplan
• Uppföljning
Samt redogöra för planering av:
• Särskilda projekt/insatser/samarbeten
• Åtgärder i det dagliga arbetet
• Kunskapshöjande insatser
• Samverkan med andra aktörer som arbetar med likabehandlingsfrågor

Mer information och inspiration
Diskrimineringsombudsmannen: http://www.do.se/
Kulturrådets arbete med jämställdhet:
http://kulturradet.se/sv/verksamhet/Jamstalldhet/
Jämställdhetsstrategi för Jönköping län, Länsstyrelsen:
http://www.lansstyrelsen.se/Jonkoping/Sv/manniska-ochsamhalle/jamstalldhet/jamstalldhetsstrategi-for-lanet/Pages/index.aspx
Make Equal: http://makeequal.se/
Fakta om och verktyg för jämställdhetsarbete: http://www.jamstall.nu/
Nationella sekretariatet för genusforskning: http://www.genus.se/

DATUM
Utbildning och kultur
Avsändare

Struktur för handlingsplan för
nationella minoriteter och
minoritetsspråk
Enligt uppdragsbeskrivningar för verksamheter inom kultursamverkansmodellen
ska en likabehandlingsplan för främjande av lika rättigheter och möjligheter
presenteras. Handlingsplanen bör utformas enligt nedanstående struktur och
frågeställningar, men anpassas efter verksamhetens utformning, interna mål och
förutsättningar.
Likabehandlingsplanen ska utgå från lagen om nationella minoriteter och
minoritetsspråk samt regionala mål från regional utvecklingsstrategi och regional
kulturplan.
Regional utvecklingsstrategi >>2025
 En global livsmiljö som präglas av ekologiskt, socialt och kulturellt
ansvarstagande
 Alla människor har lika möjligheter att delta och bidra i ett tillgängligt,
sammanhållande och hälsofrämjande samhälle
Regional kulturplan 2015-2017
 Allas möjligheter att ta del av kulturliv och kulturupplevelser
 Kulturpolitiskt prioriterat område: Interregionalt, internationellt och
interkulturellt samarbete, inom vilket de nationella minoriteterna och
minoritetsspråken särskilt ska beaktas.
Genom Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den
europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk har Sverige tillerkänt fem
nationella minoriteter och fem minoritetsspråk särskilda rättigheter.
De fem nationella minoriteterna är:
 judar

DATUM






romer
samer
sverigefinnar
tornedalingar

De fem nationella minoritetsspråken är:
 finska
 jiddisch
 meänkieli
 romani chib
 samiska
Enligt lagen (SFS 2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, som
trädde i kraft den 1 januari 2010, ska det allmänna främja de nationella
minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Alla som
tillhör en nationell minoritet ska enligt språklagen (SFS 2009:600) ges möjlighet
att lära sig, utveckla och använda sitt minoritetsspråk.
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/lag-2009724-om-nationella-minoriteter-och_sfs-2009-724
Ideell kulturallians kartlägger under 2016-2017 på uppdrag av Region
Jönköpings län verksamma föreningar och organisationer kopplade till nationella
minoriteter och minoritetsspråk.

Struktur
Handlingsplanen ska visa verksamhetsspecifika:
 Mål och delmål
 Åtgärder för att uppnå målen
 Tidsplan
 Uppföljning
Samt redogöra för planering av:
 Särskilda projekt/insatser/samarbeten
 Åtgärder i det dagliga arbetet
 Kunskapshöjande insatser
 Samverkan med nationella minoritetsaktörer

Mer information och inspiration
Kulturrådets arbete med nationella minoriteters kulturverksamhet:
http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/Nationella-minoriteters-kulturverksamhet/

DATUM

Webbplats om de nationella minoriteterna och minoritetsspråken, sammanställd
av Sametinget: http://minoritet.se/
Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter:
http://www.manskligarattigheter.se/
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Förvaltningsnamn

Uppdragsbeskrivning 2015-2017
Smålands Musik och Teater
Regional kulturplan 2015-2017
I kulturplanen tydliggörs prioriteringar och mål för den regionala kulturen 20152017. Utifrån Region Jönköpings läns vision ”För ett bra liv i en attraktiv region”
och de nationella kulturpolitiska målen kan regionens mål sammanfattas i:
• allas möjligheter att ta del av kulturliv och kulturupplevelser
• länet har ett välutvecklat konst- och kulturliv, präglat av hög kvalitet inom
både bredd och spets.
I kulturplanen fastställs följande prioriteringsområden utifrån vilka samtliga
verksamhetsområden ska arbeta:
• kulturell infrastruktur
• villkor för konstnärligt skapande
• kultur med fokus på barn och unga
• tillgänglighet till kulturliv och kulturarv
• interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete
• samverkan och dialog.
Regional utvecklingsstrategi >>2025
Ett av Region Jönköping läns övergripande mål i den regionala
utvecklingsstrategin är att år 2025 vara en global livsmiljö som präglas av ett
socialt och kulturellt ansvarstagande. I utvecklingsstrategin beskrivs att det finns
en stor förbättringspotential i att använda kulturen som mötesplats för ett starkt
och sammanhållande samhälle som präglas av tillit och tolerans samt att kultur
fyller en plats med liv och ger möjlighet till reflektion, inspiration, bildning och
tolerans. Attraktivitet lyfts fram som en huvudinriktning och en framgångsfaktor i
den regionala utvecklingsstrategin och är en faktor samtliga kulturverksamheter
ska relatera till.
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Nationella mål
För att förverkliga ett kulturliv för alla ska de regionala verksamheter som erhåller
medel inom kultursamverkansmodellen ta särskild hänsyn till följande
horisontella mål som är relaterade till modellen:
• främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla
sina skapande förmågor
• främja kvalitet och konstnärlig förnyelse
• främja ett levande kulturarv, som bevaras, används och utvecklas
• främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan
• särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

Smålands Musik och Teater

Smålands Musik och Teater är sedan november 2011 etablerade i det nybyggda
huset för scenkonst, Kulturhuset Spira. Verksamheten verkar för ett bra liv i en
attraktiv region genom att i första hand med egna ensembler producera
professionell scenkonst som engagerar, inspirerar och får besökaren att reflektera.
Varje säsong presenterar Smålands Musik och Teater ett varierat utbud av
musikteater, musik, teater och dans för barn, ungdomar och vuxna, i och utanför
Jönköpings län. För att nå en bred variation i utbudet kompletteras de egna
produktionerna med gästspel och uthyrning av scener till externa arrangörer. En
stor del av verksamheten sker utanför Kulturhuset Spiras väggar: i turnéer runtom
i Sverige samt i samarbete med skolor, sjukvård och äldreboenden. Smålands
Musik och Teater bedriver även konferensverksamhet där kulturinslag om möjligt
inkluderas.

Uppföljningsprocess
•

•

•

Årlig uppföljning. I verksamhetsberättelse för föregående år ingår en
kortfattad redovisning av föregående års viktigaste aktiviteter och resultat
utifrån uppdragsbeskrivningen.
Årlig dialog. I april kallar Region Jönköpings län till en dialog kring det
långsiktiga uppdraget utifrån det underlag som verksamheten lämnat i
mars. Region Jönköpings län representeras av ansvariga politiker och
tjänstemän och verksamheten representeras av
ordförande/verksamhetschef samt övrig personal som verksamhetschefen
bedömer som viktiga för samtalet.
Planrapport. Under det sista året i planperioden ska verksamheten i mars
rapportera hur det långsiktiga uppdraget för planperioden har uppfyllts.
Region Jönköpings län har rätt att besluta om särskild utvärdering av delar
eller hela verksamheten som uppdraget berör. Verksamheten ska i så fall
bidra med att ta fram relevanta uppgifter.
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Årlig uppföljning/planrapport:
Kvantitativ redovisning samt
verksamhetsberättelse som relaterar till
uppdragsbeskrivning lämnas via
kulturdatabasen.
Årlig dialog.
Budgetunderlag skickas till Region
Jönköpings län.
Region Jönköpings läns fortsatta
budgetprocess, revidering av kulturplan
samt dialog med staten.
Politiskt beslut om kulturplan och
uppdragsbeskrivningar 2018-2020.

Uppdrag 2015-2017

Smålands Musik och Teater ska långsiktigt planera och agera enligt de nationella
och regionala kulturpolitiska målen, kulturplanens prioriteringar samt regionens
utvecklingsstrategi. Det regionala uppdraget ska samspela med verksamhetens
egen verksamhetsplan.
Det regionala uppdraget för Smålands Musik och Teater 2015-2017 innefattar att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utgöra en professionell scenkonstinstitution samt ett nav för scenkonsten i
länet.
Producera och/eller arrangera musik, teater och dans – samt i samarbete
över konstområdena – till regionens medborgare.
Utifrån Kulturhuset Spira verka och bedriva turnéverksamhet i länets
samtliga kommuner och på den nationella och internationella kulturarenan.
Stärka och utveckla sin verksamhet för barn och unga till att bli en
nationell angelägenhet.
Främja interkulturella möten som återspeglas i verksamheten, i syfte att
stärka Jönköpings läns identitet i framtiden.
Samverka och samarbeta med civilsamhället, med det fria kulturlivet samt
med andra regionala kulturverksamheter.
Genomföra årligt samråd med berört konst- eller bildningsområde.
Tillämpa barnrättsperspektivet i verksamheten utifrån FN:s
barnkonvention i ett systematiskt och utvecklingsinriktat arbete.
Delta i arbetet med strategi för barn- och ungdomskultur i Jönköpings län
2015-2017.
Delta i kunskapsutvecklingen och med aktiviteter i koppling till kulturens
roll för god hälsa.
Bidra till en bra livsmiljö för länets invånare och näringslivets utveckling.
I samverkan med andra aktörer aktivt medverka till regionens tillväxt och
utveckling.
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Handlingsplaner
• Upprätta/uppdatera handlingsplan för tillgänglighet för enkelt avhjälpta
hinder samt för arbetet med tillgänglig webb och e-tjänster. Planerna ska
vara färdiga senast den 1 oktober 2016 och åtgärderna ska vara
genomförda 2016-12-31. Kontroll med tillhörande dokumentation
genomförs av Region Jönköpings län samt rapporteras till Kulturrådet
senast 2016-11-01.
• Presentera en handlingsplan för arbetet med nationella minoriteter samt de
nationella minoritetsspråken. Struktur för handlingsplanen tillhandahålls
av Region Jönköpings län. Planen ska tillfogas verksamhetsberättelse för
2016 som lämnas i mars 2017.
• Presentera en likabehandlingsplan. Struktur för handlingsplanen
tillhandahålls av Region Jönköpings län. Planen ska tillfogas
verksamhetsberättelse för 2016 som lämnas i mars 2017.
• Upprätta handlingsplan för hur verksamheten bidrar till ökad regional
attraktivitet. Struktur för handlingsplanen tillhandahålls av Region
Jönköpings län. Planen ska tillfogas verksamhetsberättelse för 2016 som
lämnas i mars 2017.

Uppdragsbeskrivning
Smålands Musik och Teater
2018–2020

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Uppdragsbeskrivning 2018–2020
Smålands Musik och Teater
Följande uppdragsbeskrivning har tagits fram för Smålands Musik och Teaters regionala uppdrag
2018–2020, med möjlighet för årlig revidering. Uppdragsbeskrivningen grundas i den regionala
kulturplanen, nationella kulturpolitiska mål samt regional utvecklingsstrategi.

Regional kulturplan 2018–2020

•

Region Jönköpings läns övergripande kulturpolitiska mål:

främja internationellt och interkulturellt
utbyte och samverkan

•

särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt
till kultur.

•

Kulturen ska vara vital och närvarande i hela
länet.

•

Möjligheter för alla att delta och ta del av
kulturliv och kulturupplevelser.

Ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av
hög kvalitet inom både bredd och spets.
I kulturplanen fastställs följande prioriteringsområden utifrån vilka samtliga verksamhetsområden ska arbeta:
•

kulturell infrastruktur

•

villkor för konstnärligt skapande

•

fokus på barn och ungas kultur

•

tillgängligt kulturliv

•

interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete

•

samverkan och dialog.

Nationella kulturpolitiska mål
För att förverkliga ett kulturliv för alla ska de
regionala verksamheter som erhåller medel inom
kultursamverkansmodellen ta särskild hänsyn till
följande horisontella mål som är relaterade till
modellen:
•

främja allas möjlighet till kulturupplevelser,
bildning och till att utveckla sina skapande
förmågor

•

främja kvalitet och konstnärlig förnyelse

•

främja ett levande kulturarv, som bevaras,
används och utvecklas

Regional utvecklingsstrategi >>2025
Det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet
i Jönköpings län ska planeras och genomföras i
enlighet med den regionala utvecklingsstrategin
(RUS) till 2025. De kulturpolitiska målen och
prioriteringarna förhåller sig därför till den
regionala utvecklingsstrategin. Den regionala
kulturplanen och den regionala utvecklingsstrategin verkar tillsammans för att nå gemensamma målsättningar.
I arbetet med utvecklingen av Jönköpings län finns
sex horisontella perspektiv som länets aktörer ska
förhålla sig till oavsett vilket utvecklingsområde
de är verksamma inom:
1.

hållbarhet - människan, miljön, ekonomin

2.

jämlikhet

3.

jämställdhet

4.

mångfald

5.

attraktivitet

6.

internationellt perspektiv.

Övriga styrdokument
Utöver de regionala och nationella styrdokument
och mål som varit grund för uppdragsbeskrivning
finns verksamhetsspecifika styrdokument som
påverkar verksamhetens inriktning. Utöver de
som listas här finns övergripande styrdokument
och lagar, exv. FN:s barnkonvention, lagen om
nationella minoriteter och minoritetsspråk, diskrimineringslagen etc.
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Som en del av Region Jönköpings län styrs och påverkas Smålands Musik och Teater av de regionala
styrdokument som finns, exempelvis budget med
verksamhetsplan.

Verksamhetsbeskrivning
Smålands Musik och Teater är sedan november
2011 etablerade i Kulturhuset Spira. Verksamheten
verkar för ett bra liv i en attraktiv region genom
att i första hand med egna ensembler producera
professionell scenkonst. Varje säsong presenterar
Smålands Musik och Teater ett varierat utbud av
musikaler, musik, teater och dans för barn, ungdomar och vuxna, i och utanför Jönköpings län.
För att nå en bred variation i utbudet kompletteras de egna produktionerna med gästspel och uthyrning av scener till externa arrangörer. En del
av verksamheten sker utanför Kulturhuset Spiras
väggar genom turnéverksamhet och en mängd
olika samarbeten lokalt och nationellt. Smålands
Musik och Teater bedriver även konferensverksamhet där kulturinslag om möjligt inkluderas.

Uppföljningsprocess
ÅRLIG UPPFÖLJNING. I verksamhetsberättelse
för föregående år ingår en kortfattad redovisning
av föregående års viktigaste aktiviteter och resultat
utifrån uppdragsbeskrivningen.

ÅRLIG DIALOG. I april kallar Region Jönköpings
län till en dialog kring det långsiktiga uppdraget
utifrån det underlag som verksamheten lämnat
i mars. Region Jönköpings län representeras av
ansvariga politiker och tjänstemän och verksamheten representeras av ordförande/verksamhetschef samt övrig personal som verksamhetschefen
bedömer som viktiga för samtalet.
PLANRAPPORT. Under det sista året i planperioden ska verksamheten rapportera hur det långsiktiga uppdraget för planperioden har uppfyllts.
Region Jönköpings län har rätt att besluta om särskild utvärdering av delar eller hela verksamheten
som uppdraget berör. Verksamheten ska i så fall
bidra med att ta fram relevanta uppgifter.

Tidplan
MARS. Årlig uppföljning/planrapport: Kvantitativ
och kvalitativ redovisning som förs vidare till
Kulturrådet, med verksamhetsberättelse som relaterar till uppdragsbeskrivningen.
APRIL. Årlig dialog.
MAJ-OKTOBER. Region Jönköpings läns fortsatta
budgetprocess, revidering av kulturplan samt dialog med staten.
NOVEMBER. Politiskt beslut om revidering av
kulturplan/uppdragsbeskrivning.
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Uppdrag 2018–2020
Smålands Musik och Teater ska långsiktigt planera och agera enligt de nationella och regionala kulturpolitiska målen, kulturplanens prioriteringar samt regionens utvecklingsstrategi. Det regionala uppdraget
ska samspela med verksamhetens egen verksamhetsplan. Verksamhetsspecifika uppdrag utgår från de
viljeinriktningar som anges i regional kulturplan 2018–2020 för aktuellt verksamhetsområde.

Säkra konstnärlig utveckling och
fördjupning inom scenkonsten
•

Utgöra en professionell scenkonstinstitution
samt ett nav för scenkonsten i länet.

•

Producera och/eller arrangera musik, teater och
dans av hög kvalitet med både spets och bredd.

•

Arbeta för att främja tvärkonstnärliga uttryck
och konstformer.

•

Arbeta för att öka jämställdhet i produktion och
de konstnärliga processerna.

•

Tydliggöra sin regionala roll som utvecklingsansvarig för musik och teater i länet.

Öka tillgängligheten till institutionernas
och de fria aktörernas verksamheter
•

I samarbete med relevanta aktörer genomföra
projekt med fokus på digital tillgänglighet.

•

Utifrån Kulturhuset Spira verka och bedriva
turnéverksamhet i länets samtliga kommuner
samt på den nationella och internationella
kulturarenan.

•

Samverka med det fria kulturlivet.

•

Verka för ett inkluderande arbetssätt för konstnärer med funktionsvariationer.

Främja barns och ungas möte
med scenkonsten
•

Stärka och utveckla sin verksamhet för barn och
unga.

•

Medverka till att stärka det kulturpedagogiska
arbetet, i samverkan med länets kulturskolor.

produktionssamarbete inom
Regionsamverkan Sydsverige.

Vara

delaktiga

i

kunskapsutveckling

i

•

Samverka och samarbeta med civilsamhället, det
fria kulturlivet samt med andra regionala och
interregionala kulturverksamheter.

•

Främja samverkan med andra samhällsområden,
till exempel näringsliv, skola, vård och omsorg
och utbildning.

Övergripande uppdrag
•

Utveckla strukturer för samråd inom berört
konst/bildningsområde.

•

Tillämpa barnrättsperspektivet i verksamheten
utifrån FN:s barnkonvention i ett systematiskt
och utvecklingsinriktat arbete.

•

Främja interkulturella möten.

•

Delta i kunskapsutvecklingen och med aktiviteter i koppling till kulturens roll för god hälsa.

Handlingsplaner
•

Smålands Musik och Teater har en handlingsplan för tillgänglighet för enkelt avhjälpta hinder
samt tillgänglig webb och e-tjänster som följs
upp och uppdateras under planperioden.

•

Smålands Musik och Teater har handlingsplaner
för likabehandling samt nationella minoriteter
och minoritetsspråk som följs upp och uppdateras under planperioden.

•

Under 2018 ska likabehandlingsplanen vid
behov uppdateras med aktuella åtgärder för att
förebygga och motverka sexuella trakasserier.

Främja samverkan mellan institutionerna,
det fria professionella och ideella
scenkonstlivet och kommunerna
•

dansområdet

och
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Beslutad i Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2018-03-21. Diarienummer RJL 2018/456.

Det regionala uppdraget för Smålands Musik och
Teater 2018–2020 innefattar att:

Region Jönköpings
Teaterverksamhet
län
Period: 1 jan 2017 - 31 dec 2017

Ekonomi
Årliga bidrag (kr)
Verksamhetsbidrag
landsting/region
Statligt bidrag enl. Kultursamverkansförordningen
Statligt bidrag (ej Kultursamverkansförordningen)
Verksamhetsbidrag från
kommun
Övriga årliga bidrag
S:a årliga bidrag

81 338 000
22 420 000

Verksamhetsbidrag
från
Statligt bidrag
(ej Kulturkommun 2%
samverkansförordningen)
0%

Övriga årliga bidrag 0%

Statligt bidrag enl. Kultursamverkansförordningen 21%

Övriga intäkter (kr)
Verksamhetsintäkter
Sponsormedel
Övriga intäkter
S:a övriga intäkter

17 552 265
243 600
4 803 725
22 599 590

Övriga intäkter
21%

Sponsormedel 1%

0
2 182 000
0
105 940 000

Verksamhetsintäkter 78%

Verksamhetsbidrag
landsting/region 77%

Övriga bidrag (kr)
Från statens kulturråd
Från landsting/region
EU-medel
Från kommun
Övriga bidrag
S:a övriga bidrag

1 745 902
0
0
0
0
1 745 902

Från kommun
Från landsting/region
0%
Övriga
bidrag
EU-medel
0%
0%
0%

Kostnader (kr)
Personalkostnader
Verksamhetskostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
S:a kostnader

85 288 610
24 303 957
21 396 843
8 456 363
139 445 773

Övriga
kostnader 6%

Lokalkostnader 15%

Verksamhetskostnader
18%

Personalkostnader 61%

Från statens
kulturråd 100%

Årets resultat (kr)
S:a intäkter
S:a kostnader

130 285 492
139 445 773

Årets resultat (kr)

-9 160 281

Källa: Kulturdatabasen

Standardrapport Ekonomi

Skapad: 2013-10-28

Arvoderade

Totalt
96
92
188

varav män
45
39
84

%
47
42
45

varav kvinnor
51
53
104

%
53
58
55

S:a arvoderade

Totalt
121

43

36

78

64

Personer/kategori
Kärnkompetens
Teknisk personal
Administrativ personal
Övrig personal
S:a anställda

Totalt
125
41
22
0
188

varav män
56
20
8
0
84

%
45
49
36
0
45

varav kvinnor
69
21
14
0
104

%
55
51
64
0
55

Totalt
87,30
31,30
118,60

varav män
41,70
15,50
57,20

%
48
50
48

varav kvinnor
45,60
15,80
61,40

%
52
50
52

Årsarbeten
Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
S:a årsarbeten
Årsarbeten/kategorier
Kärnkompetens
Teknisk personal
Administrativ personal
Övrig personal
S:a anställda

Källa: Kulturdatabasen

Totalt
68,80
31,20
18,60
0,00
118,60

varav män
32,60
16,80
7,80
0,00
57,20

%
47
54
42
0
48

varav kvinnor
36,20
14,40
10,80
0,00
61,40

%
53
46
58
0
52

140
120
100
80
60
40
20
0

78

51

53

45

39

43

Tillsvidareanställda

Visstidsanställda

S:a arvoderade

varav män

Årsarbeten

Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
S:a anställda

Antal anställda

Personal
Personer

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Standardrapport Ekonomi

varav kvinnor

36,20

14,40
32,60

10,80

16,80

Kärnkompetens

7,80

Teknisk personal
varav män

Administrativ
personal

0,00

Övrig personal

varav kvinnor

Skapad: 2013-10-28

Verksamhet
Föreställningar
I regionen
varav 0-18 år
I annan region
I annat land
Totalt

366
97
16
0
382

I regionen
varav 0-18 år
I annan region
I annat land
Totalt

0
0
0
0
0

I regionen
varav 0-18 år
I annan region
I annat land
Totalt

0
0
0
0
0

Konserter

450
400
350
300
250
200
150

Utställningar

100
50
0

Programaktiviteter
I regionen
varav 0-18 år
I annan region
I annat land
Totalt

9
0
0
0
9

I regionen
varav 0-18 år
I annan region
I annat land
Totalt

21845
9901
1673
0
23518

Antal besökare
23518

21845

25000
20000
15000

9901

5000

1673

0
Totalt

10000

0

I annat land

I annan region

varav 0-18 år

I regionen

Rapporten omfattar följande verksamheter:
Smålands Musik och Teater

Källa: Kulturdatabasen

Standardrapport Ekonomi

Skapad: 2013-10-28

Region Jönköpings
Dansverksamhet
län
Period: 1 jan 2017 - 31 dec 2017

Ekonomi
Årliga bidrag (kr)
Verksamhetsbidrag
landsting/region
Statligt bidrag enl. Kultursamverkansförordningen
Statligt bidrag (ej Kultursamverkansförordningen)
Verksamhetsbidrag från
kommun
Övriga årliga bidrag
S:a årliga bidrag

81 338 000
22 420 000

Verksamhetsbidrag
från
Statligt bidrag
(ej Kulturkommun 2%
samverkansförordningen)
0%

Övriga årliga bidrag 0%

Statligt bidrag enl. Kultursamverkansförordningen 21%

Övriga intäkter (kr)
Verksamhetsintäkter
Sponsormedel
Övriga intäkter
S:a övriga intäkter

17 552 265
243 600
4 803 725
22 599 590

Övriga intäkter
21%

Sponsormedel 1%

0
2 182 000
0
105 940 000

Verksamhetsintäkter 78%

Verksamhetsbidrag
landsting/region 77%

Övriga bidrag (kr)
Från statens kulturråd
Från landsting/region
EU-medel
Från kommun
Övriga bidrag
S:a övriga bidrag

1 745 902
0
0
0
0
1 745 902

Från kommun
Från landsting/region
0%
Övriga
bidrag
EU-medel
0%
0%
0%

Kostnader (kr)
Personalkostnader
Verksamhetskostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
S:a kostnader

85 288 610
24 303 957
21 396 843
8 456 363
139 445 773

Övriga
kostnader 6%

Lokalkostnader 15%

Verksamhetskostnader
18%

Personalkostnader 61%

Från statens
kulturråd 100%

Årets resultat (kr)
S:a intäkter
S:a kostnader

130 285 492
139 445 773

Årets resultat (kr)

-9 160 281

Källa: Kulturdatabasen

Standardrapport Ekonomi

Skapad: 2013-10-28

Arvoderade

Totalt
96
92
188

varav män
45
39
84

%
47
42
45

varav kvinnor
51
53
104

%
53
58
55

S:a arvoderade

Totalt
121

43

36

78

64

Personer/kategori
Kärnkompetens
Teknisk personal
Administrativ personal
Övrig personal
S:a anställda

Totalt
125
41
22
0
188

varav män
56
20
8
0
84

%
45
49
36
0
45

varav kvinnor
69
21
14
0
104

%
55
51
64
0
55

Totalt
87,30
31,30
118,60

varav män
41,70
15,50
57,20

%
48
50
48

varav kvinnor
45,60
15,80
61,40

%
52
50
52

Årsarbeten
Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
S:a årsarbeten
Årsarbeten/kategorier
Kärnkompetens
Teknisk personal
Administrativ personal
Övrig personal
S:a anställda

Källa: Kulturdatabasen

Totalt
68,80
31,20
18,60
0,00
118,60

varav män
32,60
16,80
7,80
0,00
57,20

%
47
54
42
0
48

varav kvinnor
36,20
14,40
10,80
0,00
61,40

%
53
46
58
0
52

140
120
100
80
60
40
20
0

78

51

53

45

39

43

Tillsvidareanställda

Visstidsanställda

S:a arvoderade

varav män

Årsarbeten

Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
S:a anställda

Antal anställda

Personal
Personer

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Standardrapport Ekonomi

varav kvinnor

36,20

14,40
32,60

10,80

16,80

Kärnkompetens

7,80

Teknisk personal
varav män

Administrativ
personal

0,00

Övrig personal

varav kvinnor

Skapad: 2013-10-28

Verksamhet
Föreställningar
I regionen
varav 0-18 år
I annan region
I annat land
Totalt

38
25
0
0
38

I regionen
varav 0-18 år
I annan region
I annat land
Totalt

0
0
0
0
0

40
35
30

Konserter
25
20
15

Utställningar
I regionen
varav 0-18 år
I annan region
I annat land
Totalt

0
0
0
0
0

10
5
0

Programaktiviteter
I regionen
varav 0-18 år
I annan region
I annat land
Totalt

32
5
6
0
38

I regionen
varav 0-18 år
I annan region
I annat land
Totalt

4013
2902
2551
0
6564

Antal besökare
6564

4013
2551

2902

0
Totalt

I annat land

I annan region

varav 0-18 år

7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

I regionen

Rapporten omfattar följande verksamheter:
Smålands Musik och Teater

Källa: Kulturdatabasen

Standardrapport Ekonomi

Skapad: 2013-10-28

Region Jönköpings
Musikverksamhet
län
Period: 1 jan 2017 - 31 dec 2017

Ekonomi
Årliga bidrag (kr)
Verksamhetsbidrag
landsting/region
Statligt bidrag enl. Kultursamverkansförordningen
Statligt bidrag (ej Kultursamverkansförordningen)
Verksamhetsbidrag från
kommun
Övriga årliga bidrag
S:a årliga bidrag

81 338 000
22 420 000

Verksamhetsbidrag
från
Statligt bidrag
(ej Kulturkommun 2%
samverkansförordningen)
0%

Övriga årliga bidrag 0%

Statligt bidrag enl. Kultursamverkansförordningen 21%

Övriga intäkter (kr)
Verksamhetsintäkter
Sponsormedel
Övriga intäkter
S:a övriga intäkter

17 552 265
243 600
4 803 725
22 599 590

Övriga intäkter
21%

Sponsormedel 1%

0
2 182 000
0
105 940 000

Verksamhetsintäkter 78%

Verksamhetsbidrag
landsting/region 77%

Övriga bidrag (kr)
Från statens kulturråd
Från landsting/region
EU-medel
Från kommun
Övriga bidrag
S:a övriga bidrag

1 745 902
0
0
0
0
1 745 902

Från kommun
Från landsting/region
0%
Övriga
bidrag
EU-medel
0%
0%
0%

Kostnader (kr)
Personalkostnader
Verksamhetskostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
S:a kostnader

85 288 610
24 303 957
21 396 843
8 456 363
139 445 773

Övriga
kostnader 6%

Lokalkostnader 15%

Verksamhetskostnader
18%

Personalkostnader 61%

Från statens
kulturråd 100%

Årets resultat (kr)
S:a intäkter
S:a kostnader

130 285 492
139 445 773

Årets resultat (kr)

-9 160 281

Källa: Kulturdatabasen

Standardrapport Ekonomi

Skapad: 2013-10-28

Arvoderade

Totalt
96
92
188

varav män
45
39
84

%
47
42
45

varav kvinnor
51
53
104

%
53
58
55

S:a arvoderade

Totalt
121

43

36

78

64

Personer/kategori
Kärnkompetens
Teknisk personal
Administrativ personal
Övrig personal
S:a anställda

Totalt
125
41
22
0
188

varav män
56
20
8
0
84

%
45
49
36
0
45

varav kvinnor
69
21
14
0
104

%
55
51
64
0
55

Totalt
87,30
31,30
118,60

varav män
41,70
15,50
57,20

%
48
50
48

varav kvinnor
45,60
15,80
61,40

%
52
50
52

Årsarbeten
Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
S:a årsarbeten
Årsarbeten/kategorier
Kärnkompetens
Teknisk personal
Administrativ personal
Övrig personal
S:a anställda

Källa: Kulturdatabasen

Totalt
68,80
31,20
18,60
0,00
118,60

varav män
32,60
16,80
7,80
0,00
57,20

%
47
54
42
0
48

varav kvinnor
36,20
14,40
10,80
0,00
61,40

%
53
46
58
0
52

140
120
100
80
60
40
20
0

78

51

53

45

39

43

Tillsvidareanställda

Visstidsanställda

S:a arvoderade

varav män

Årsarbeten

Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
S:a anställda

Antal anställda

Personal
Personer

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Standardrapport Ekonomi

varav kvinnor

36,20

14,40
32,60

10,80

16,80

Kärnkompetens

7,80

Teknisk personal
varav män

Administrativ
personal

0,00

Övrig personal

varav kvinnor

Skapad: 2013-10-28

Verksamhet
Föreställningar
I regionen
varav 0-18 år
I annan region
I annat land
Totalt

86
26
1
0
87

I regionen
varav 0-18 år
I annan region
I annat land
Totalt

235
67
0
0
235

I regionen
varav 0-18 år
I annan region
I annat land
Totalt

0
0
0
0
0

250

200

Konserter
150

100

Utställningar
50

0

Programaktiviteter
I regionen
varav 0-18 år
I annan region
I annat land
Totalt

15
12
1
0
16

I regionen
varav 0-18 år
I annan region
I annat land
Totalt

70118
14696
440
0
70558

Antal besökare
70558

70118

80000
60000
40000

14696

Totalt

0

440

I annat land

I annan region

20000
0

varav 0-18 år

I regionen

Rapporten omfattar följande verksamheter:
Smålands Musik och Teater

Källa: Kulturdatabasen

Standardrapport Ekonomi

Skapad: 2013-10-28

Region Jönköpings
Museiverksamhet
län
Period: 1 jan 2017 - 31 dec 2017

Ekonomi
Årliga bidrag (kr)
Verksamhetsbidrag
landsting/region
Statligt bidrag enl. Kultursamverkansförordningen
Statligt bidrag (ej Kultursamverkansförordningen)
Verksamhetsbidrag från
kommun
Övriga årliga bidrag
S:a årliga bidrag

13 243 000

Övriga årliga bidrag 0%
Verksamhetsbidrag från
kommun 27%

7 814 000

Verksamhetsbidrag
landsting/region 42%

Övriga intäkter (kr)
Verksamhetsintäkter
Sponsormedel
Övriga intäkter
S:a övriga intäkter

Verksamhetsintäkter 6%

1 736 390
722 600
27 181 251
29 640 241

Sponsormedel 2%

1 802 246
8 360 804
0
31 220 050

Statligt bidrag (ej Kultursamverkansförordningen) 6%

Statligt bidrag enl. Kultursamverkansförordningen 25%

Övriga bidrag (kr)
Från statens kulturråd
Från landsting/region
EU-medel
Från kommun
Övriga bidrag
S:a övriga bidrag

1 000 000
1 877 921
0
122 387
1 249 934
4 250 242

Övriga bidrag
29%

Övriga intäkter
92%

Från statens
kulturråd 24%

Kostnader (kr)
Personalkostnader
Verksamhetskostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
S:a kostnader

33 605 269
8 859 894
9 384 795
12 916 189
64 766 147

Övriga
kostnader 20%

Personalkostnader 52%
Lokalkostnader 14%

Från kommun
3%0%
EU-medel

Verksamhetskostnader
14%

Från landsting/region 44%

Årets resultat (kr)
S:a intäkter
S:a kostnader

65 110 533
64 766 147

Årets resultat (kr)

344 386

Källa: Kulturdatabasen

Standardrapport Ekonomi

Skapad: 2013-10-28

Personal

Arvoderade

Totalt
54
26
80

varav män
16
7
23

%
30
27
29

varav kvinnor
38
19
57

%
70
73
71

S:a arvoderade

Totalt
49

29

59

20

41

Personer/kategori
Kärnkompetens
Teknisk personal
Administrativ personal
Övrig personal
S:a anställda

Totalt
30
8
13
29
80

varav män
6
7
3
7
23

%
20
88
23
24
29

varav kvinnor
24
1
10
22
57

%
80
13
77
76
71

Årsarbeten

Totalt
44,95
10,05
55,00

varav män
13,50
1,16
14,66

%
30
12
27

varav kvinnor
31,45
8,89
40,34

%
70
88
73

Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
S:a årsarbeten
Årsarbeten/kategorier
Kärnkompetens
Teknisk personal
Administrativ personal
Övrig personal
S:a anställda

Källa: Kulturdatabasen

Totalt
22,10
5,40
10,61
16,89
55,00

varav män
3,25
4,65
2,01
4,75
14,66

%
15
86
19
28
27

varav kvinnor
18,85
0,75
8,60
12,14
40,34

%
85
14
81
72
73

60

Antal anställda

Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
S:a anställda

50
40

20

38

30
20

19

10

16

29

7

0
Tillsvidareanställda

Visstidsanställda

varav män

S:a arvoderade

varav kvinnor

25

Årsarbeten

Personer

20
15
18,85
12,14

10
5
0

Standardrapport Ekonomi

8,60

0,75
3,25

4,65

Kärnkompetens

Teknisk personal
varav män

2,01

Administrativ
personal

4,75

Övrig personal

varav kvinnor

Skapad: 2013-10-28

Verksamhet
Föreställningar
I regionen
varav 0-18 år
I annan region
I annat land
Totalt

0
0
0
0
0

I regionen
varav 0-18 år
I annan region
I annat land
Totalt

0
0
0
0
0

800
700
600

Konserter
500
400
300

Utställningar
I regionen
varav 0-18 år
I annan region
I annat land
Totalt

32
1
2
2
36

200
100
0

Programaktiviteter
I regionen
varav 0-18 år
I annan region
I annat land
Totalt

702
292
1
1
704

I regionen
varav 0-18 år
I annan region
I annat land
Totalt

243039
16550
12799
36721
292559

Antal besökare
292559
243039

36721
Totalt

I annat land

12799

16550

I annan region

varav 0-18 år

350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0

I regionen

Rapporten omfattar följande verksamheter:
Jönköpings läns museum
Stiftelsen Museum Vandalorum

Källa: Kulturdatabasen

Standardrapport Ekonomi

Skapad: 2013-10-28

Region Jönköpings
Biblioteksverksamhet
län
Period: 1 jan 2017 - 31 dec 2017

Ekonomi
Årliga bidrag (kr)
Verksamhetsbidrag
landsting/region
Statligt bidrag enl. Kultursamverkansförordningen
Statligt bidrag (ej Kultursamverkansförordningen)
Verksamhetsbidrag från
kommun
Övriga årliga bidrag
S:a årliga bidrag

5 225 000
1 243 000

Verksamhetsbidrag
från
Statligt
bidrag (ej Kulturkommun 0%
samverkansförordningen)
0% Övriga årliga bidrag 0%

Statligt bidrag enl. Kultursamverkansförordningen 19%

Övriga intäkter (kr)
Verksamhetsintäkter
Sponsormedel
Övriga intäkter
S:a övriga intäkter

0
0
0
0

Kostnader (kr)
Personalkostnader
Verksamhetskostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
S:a kostnader

5 603 441
25 047
209 783
672 972
6 511 243

Övriga intäkter
Verksamhetsintäkter
0%0%
Sponsormedel
0%

0
0
0
6 468 000
Verksamhetsbidrag
landsting/region 81%

Övriga bidrag (kr)
Från statens kulturråd
Från landsting/region
EU-medel
Från kommun
Övriga bidrag
S:a övriga bidrag

102 065
0
0
0
0
102 065

Från kommun
Från landsting/region
0%
Övriga
bidrag
EU-medel
0%
0%
0%

Övriga
kostnader 10%
Verksamhetskostnader
1%
Lokalkostnader 3%

Personalkostnader 86%
Från statens
kulturråd 100%

Årets resultat (kr)
S:a intäkter
S:a kostnader

6 570 065
6 511 243

Årets resultat (kr)

58 822

Källa: Kulturdatabasen

Standardrapport Ekonomi

Skapad: 2013-10-28

Totalt
6
0
6

S:a arvoderade

Totalt
0

0

0

0

0

Personer/kategori
Kärnkompetens
Teknisk personal
Administrativ personal
Övrig personal
S:a anställda

Totalt
5
0
1
0
6

varav män
1
0
0
0
1

%
20
0
0
0
17

varav kvinnor
4
0
1
0
5

%
80
0
100
0
83

Årsarbeten
Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
S:a årsarbeten

Totalt
6,00
0,00
6,00

varav män
1,00
0,00
1,00

%
17
0
17

varav kvinnor
5,00
0,00
5,00

%
83
0
83

Årsarbeten/kategorier
Kärnkompetens
Teknisk personal
Administrativ personal
Övrig personal
S:a anställda

Totalt
5,00
0,00
1,00
0,00
6,00

varav män
1,00
0,00
0,00
0,00
1,00

%
20
0
0
0
17

varav kvinnor
4,00
0,00
1,00
0,00
5,00

%
80
0
100
0
83

Arvoderade

Källa: Kulturdatabasen

varav män
1
0
1

%
17
0
17

varav kvinnor
5
0
5

%
83
0
83

7
6
5
4
3
2
1
0

5

1
Tillsvidareanställda

0
Visstidsanställda

varav män

0
S:a arvoderade

varav kvinnor

6
5

Årsarbeten

Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
S:a anställda

Antal anställda

Personal
Personer

4
3

4,00

2
1
0

Standardrapport Ekonomi

1,00

1,00
0,00

0,00

Kärnkompetens

Teknisk personal
varav män

Administrativ
personal

0,00

Övrig personal

varav kvinnor

Skapad: 2013-10-28

Verksamhet
Föreställningar
I regionen
varav 0-18 år
I annan region
I annat land
Totalt

0
0
0
0
0

1
0,9
0,8
0,7

Konserter
I regionen
varav 0-18 år
I annan region
I annat land
Totalt

0
0
0
0
0

I regionen
varav 0-18 år
I annan region
I annat land
Totalt

0
0
0
0
0

Utställningar

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

Programaktiviteter
I regionen
varav 0-18 år
I annan region
I annat land
Totalt

0
0
0
0
0

I regionen
varav 0-18 år
I annan region
I annat land
Totalt

0
0
0
0
0

Antal besökare
1
0,8
0,6
0,4
0

0

0

0

0

Totalt

I annat land

I annan region

varav 0-18 år

I regionen

0,2
0

Rapporten omfattar följande verksamheter:
Regionbibliotek Region Jönköpings län

Källa: Kulturdatabasen

Standardrapport Ekonomi

Skapad: 2013-10-28

Region Jönköpings
Konstlänoch kulturfrämjande verksamhet
Period: 1 jan 2017 - 31 dec 2017

Ekonomi
Årliga bidrag (kr)
Verksamhetsbidrag
landsting/region
Statligt bidrag enl. Kultursamverkansförordningen
Statligt bidrag (ej Kultursamverkansförordningen)
Verksamhetsbidrag från
kommun
Övriga årliga bidrag
S:a årliga bidrag

1 712 000
734 000

Verksamhetsbidrag från
kommun 16%

Övriga årliga bidrag 0%

Statligt bidrag (ej Kultursamverkansförordningen) 0%

Övriga intäkter (kr)
Verksamhetsintäkter
Sponsormedel
Övriga intäkter
S:a övriga intäkter

Övriga intäkter
Sponsormedel
0%
1%

298 624
0
2 330
300 954

0
Verksamhetsbidrag
landsting/region 59%

471 228
0
2 917 228
Statligt bidrag enl. Kultursamverkansförordningen 25%

Verksamhetsintäkter 99%

Övriga bidrag (kr)
Från statens kulturråd
Från landsting/region
EU-medel
Från kommun
Övriga bidrag
S:a övriga bidrag

Kostnader (kr)
Personalkostnader
Verksamhetskostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
S:a kostnader

Från kommun
Övriga bidrag
EU-medel0%
0%
3%

920 029
700 000
0
0
58 500
1 678 529

3 136 277
1 179 842
244 799
75 218
4 636 136

Övriga
kostnader 2%
Lokalkostnader 5%

Verksamhetskostnader
25%

Från landsting/region 42%

Från statens
kulturråd 55%
Personalkostnader 68%

Årets resultat (kr)
S:a intäkter
S:a kostnader

4 896 711
4 636 136

Årets resultat (kr)

260 575

Källa: Kulturdatabasen

Standardrapport Ekonomi

Skapad: 2013-10-28

Personal
Totalt
3
1
4

S:a arvoderade

Totalt
18

11

61

7

39

Personer/kategori
Kärnkompetens
Teknisk personal
Administrativ personal
Övrig personal
S:a anställda

Totalt
4
0
0
0
4

varav män
2
0
0
0
2

%
50
0
0
0
50

varav kvinnor
2
0
0
0
2

%
50
0
0
0
50

Årsarbeten

Totalt
2,50
0,15
2,65

varav män
2,00
0,00
2,00

%
80
0
75

varav kvinnor
0,50
0,15
0,65

%
20
100
25

Arvoderade

Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
S:a årsarbeten
Årsarbeten/kategorier
Kärnkompetens
Teknisk personal
Administrativ personal
Övrig personal
S:a anställda

Källa: Kulturdatabasen

Totalt
2,65
0,00
0,00
0,00
2,65

varav män
2
0
2

varav män
2,00
0,00
0,00
0,00
2,00

%
67
0
50

%
75
0
0
0
75

varav kvinnor
1
1
2

varav kvinnor
0,65
0,00
0,00
0,00
0,65

%
33
100
50

%
25
0
0
0
25

20

Antal anställda

Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
S:a anställda

15

7

10
11

5
1
2

0

1
0
Visstidsanställda

Tillsvidareanställda

varav män

S:a arvoderade

varav kvinnor

3
3

Årsarbeten

Personer

0,65

2
2
1

2,00

1
0

Standardrapport Ekonomi

Kärnkompetens

0,00

0,00

0,00

Teknisk personal

Administrativ
personal

Övrig personal

varav män

varav kvinnor

Skapad: 2013-10-28

Verksamhet
Föreställningar
I regionen
varav 0-18 år
I annan region
I annat land
Totalt

132
56
0
0
132

140

120

100

Konserter
I regionen
varav 0-18 år
I annan region
I annat land
Totalt

0
0
0
0
0

I regionen
varav 0-18 år
I annan region
I annat land
Totalt

0
0
0
0
0

80

60

Utställningar
40

20

0

Programaktiviteter
I regionen
varav 0-18 år
I annan region
I annat land
Totalt

40
34
7
3
50

I regionen
varav 0-18 år
I annan region
I annat land
Totalt

11515
2888
41
31
11587

Antal besökare
11587

11515

2888

Totalt

31

41

I annat land

I annan region

varav 0-18 år

14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

I regionen

Rapporten omfattar följande verksamheter:
Bild och form
Dans
Riksteatern Jönköpings län

Källa: Kulturdatabasen

Standardrapport Ekonomi

Skapad: 2013-10-28

Region Jönköpings
Regional
län enskild arkivverksamhet
Period: 1 jan 2017 - 31 dec 2017

Ekonomi
Årliga bidrag (kr)
Verksamhetsbidrag
landsting/region
Statligt bidrag enl. Kultursamverkansförordningen
Statligt bidrag (ej Kultursamverkansförordningen)
Verksamhetsbidrag från
kommun
Övriga årliga bidrag
S:a årliga bidrag

Övriga årliga bidrag 0%

1 697 000
305 000

Verksamhetsbidrag från
kommun 34%

Övriga intäkter (kr)
Verksamhetsintäkter
Sponsormedel
Övriga intäkter
S:a övriga intäkter

230 049
0
157 500
387 549
Övriga intäkter
41%

0
Verksamhetsbidrag
landsting/region 56%

1 006 454
0
3 008 454

Verksamhetsintäkter 59%

Statligt bidrag (ej Kultursamverkansförordningen) 0%
Sponsormedel 0%

Statligt bidrag enl. Kultursamverkansförordningen 10%

Övriga bidrag (kr)
Från statens kulturråd
Från landsting/region
EU-medel
Från kommun
Övriga bidrag
S:a övriga bidrag

0
0
0
0
0
0

Från kommun
Från landsting/region 0%
EU-medel
0%
0%
Från
statens
Övriga
bidrag
kulturråd
0%0%

Kostnader (kr)
Personalkostnader
Verksamhetskostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
S:a kostnader

1 858 688
356 019
929 943
132 255
3 276 905

Övriga
kostnader 4%

Lokalkostnader 28%

Personalkostnader 57%

Verksamhetskostnader
11%

Årets resultat (kr)
S:a intäkter
S:a kostnader

3 396 003
3 276 905

Årets resultat (kr)

119 098

Källa: Kulturdatabasen

Standardrapport Ekonomi

Skapad: 2013-10-28

Personal

Arvoderade

Totalt
5
1
6

varav män
3
0
3

%
60
0
50

varav kvinnor
2
1
3

%
40
100
50

S:a arvoderade

Totalt
0

0

0

0

0

Personer/kategori
Kärnkompetens
Teknisk personal
Administrativ personal
Övrig personal
S:a anställda

Totalt
4
0
1
1
6

varav män
2
0
1
0
3

%
50
0
100
0
50

varav kvinnor
2
0
0
1
3

%
50
0
0
100
50

Årsarbeten

Totalt
3,75
0,40
4,15

varav män
2,50
0,00
2,50

%
67
0
60

varav kvinnor
1,25
0,40
1,65

%
33
100
40

Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
S:a årsarbeten
Årsarbeten/kategorier
Kärnkompetens
Teknisk personal
Administrativ personal
Övrig personal
S:a anställda

Källa: Kulturdatabasen

Totalt
2,75
0,00
1,00
0,40
4,15

varav män
1,50
0,00
1,00
0,00
2,50

%
55
0
100
0
60

varav kvinnor
1,25
0,00
0,00
0,40
1,65

%
45
0
0
100
40

6

Antal anställda

Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
S:a anställda

5
4

2

3
2

3

1
0

Tillsvidareanställda

1
0
Visstidsanställda

varav män

0
S:a arvoderade

varav kvinnor

3
3

Årsarbeten

Personer

2

1,25

2
1
1

0,00
1,50
1,00

0

Standardrapport Ekonomi

0,40
0,00

0,00

Kärnkompetens

Teknisk personal
varav män

Administrativ
personal

Övrig personal

varav kvinnor

Skapad: 2013-10-28

Verksamhet
Föreställningar
I regionen
varav 0-18 år
I annan region
I annat land
Totalt

0
0
0
0
0

I regionen
varav 0-18 år
I annan region
I annat land
Totalt

0
0
0
0
0

I regionen
varav 0-18 år
I annan region
I annat land
Totalt

2
0
0
0
2

Konserter

12

10

8

6

4

Utställningar

2

0

Programaktiviteter
I regionen
varav 0-18 år
I annan region
I annat land
Totalt

10
0
0
0
10

I regionen
varav 0-18 år
I annan region
I annat land
Totalt

2030
213
0
0
2030

Antal besökare

2030

2030

2500
2000
1500
1000

Totalt

0

0

I annat land

I annan region

500

213

0
varav 0-18 år

I regionen

Rapporten omfattar följande verksamheter:
Jönköpings läns folkrörelsearkiv

Källa: Kulturdatabasen

Standardrapport Ekonomi

Skapad: 2013-10-28

Region Jönköpings
Filmkulturell
län
verksamhet
Period: 1 jan 2017 - 31 dec 2017

Ekonomi
Årliga bidrag (kr)
Verksamhetsbidrag
landsting/region
Statligt bidrag enl. Kultursamverkansförordningen
Statligt bidrag (ej Kultursamverkansförordningen)
Verksamhetsbidrag från
kommun
Övriga årliga bidrag
S:a årliga bidrag

360 000

Verksamhetsbidrag
från
Statligt
bidrag (ej Kulturkommun 0%
samverkansförordningen)
0% Övriga årliga bidrag 0%

411 000

Övriga intäkter
Sponsormedel
0%
0%

602 216
0
0
602 216

Verksamhetsbidrag
landsting/region 47%

0
0
0
771 000

Övriga intäkter (kr)
Verksamhetsintäkter
Sponsormedel
Övriga intäkter
S:a övriga intäkter

Statligt bidrag enl. Kultursamverkansförordningen 53%

Verksamhetsintäkter 100%

Övriga bidrag (kr)
Från statens kulturråd
Från landsting/region
EU-medel
Från kommun
Övriga bidrag
S:a övriga bidrag

22 464
0
0
172 171
0
194 635

Övriga bidrag
0%

Från Från
statens
landsting/region 0%
kulturråd 12%
EU-medel 0%

Kostnader (kr)
Personalkostnader
Verksamhetskostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
S:a kostnader

1 388 023
20 584
91 622
96 066
1 596 295

Övriga
kostnader 6%
Verksamhetskostnader
1%
Lokalkostnader
6%

Personalkostnader 87%

Från kommun
88%

Årets resultat (kr)
S:a intäkter
S:a kostnader

1 567 851
1 596 295

Årets resultat (kr)

-28 444

Källa: Kulturdatabasen

Standardrapport Ekonomi

Skapad: 2013-10-28

Personal
Totalt
1
1
2

S:a arvoderade

Totalt
0

0

0

0

0

Personer/kategori
Kärnkompetens
Teknisk personal
Administrativ personal
Övrig personal
S:a anställda

Totalt
2
0
0
0
2

varav män
0
0
0
0
0

%
0
0
0
0
0

varav kvinnor
2
0
0
0
2

%
100
0
0
0
100

Årsarbeten

Totalt
1,00
0,75
1,75

varav män
0,00
0,00
0,00

%
0
0
0

varav kvinnor
1,00
0,75
1,75

%
100
100
100

Arvoderade

Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
S:a årsarbeten
Årsarbeten/kategorier
Kärnkompetens
Teknisk personal
Administrativ personal
Övrig personal
S:a anställda

Källa: Kulturdatabasen

Totalt
1,75
0,00
0,00
0,00
1,75

varav män
0
0
0

varav män
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

%
0
0
0

%
0
0
0
0
0

varav kvinnor
1
1
2

varav kvinnor
1,75
0,00
0,00
0,00
1,75

%
100
100
100

%
100
0
0
0
100

1,2

Antal anställda

Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
S:a anställda

1
0,8
0,6

1

1

0
Tillsvidareanställda

0
Visstidsanställda

0,4
0,2
0

varav män

0
S:a arvoderade

varav kvinnor

2

Årsarbeten

Personer

2
1

1,75

1
0

Standardrapport Ekonomi

0,00

0,00

0,00

0,00

Kärnkompetens

Teknisk personal

Administrativ
personal

Övrig personal

varav män

varav kvinnor

Skapad: 2013-10-28

Verksamhet
Föreställningar
I regionen
varav 0-18 år
I annan region
I annat land
Totalt

13
9
2
0
15

35

30

25

Konserter
I regionen
varav 0-18 år
I annan region
I annat land
Totalt

0
0
0
0
0

I regionen
varav 0-18 år
I annan region
I annat land
Totalt

0
0
0
0
0

20

15

Utställningar
10

5

0

Programaktiviteter
I regionen
varav 0-18 år
I annan region
I annat land
Totalt

24
22
4
1
29

I regionen
varav 0-18 år
I annan region
I annat land
Totalt

1930
1840
180
42
2152

Antal besökare
2500

2152
1840

1930

2000
1500
1000
500

180

42

0
Totalt

I annat land

I annan region

varav 0-18 år

I regionen

Rapporten omfattar följande verksamheter:
Film

Källa: Kulturdatabasen

Standardrapport Ekonomi

Skapad: 2013-10-28

Region Jönköpings
Främjande
län av hemslöjd
Period: 1 jan 2017 - 31 dec 2017

Ekonomi
Årliga bidrag (kr)
Verksamhetsbidrag
landsting/region
Statligt bidrag enl. Kultursamverkansförordningen
Statligt bidrag (ej Kultursamverkansförordningen)
Verksamhetsbidrag från
kommun
Övriga årliga bidrag
S:a årliga bidrag

1 646 000

Verksamhetsbidrag
från
Statligt
bidrag (ej Kulturkommun 0%
samverkansförordningen)
0% Övriga årliga bidrag 0%

643 000
0

Övriga intäkter (kr)
Verksamhetsintäkter
Sponsormedel
Övriga intäkter
S:a övriga intäkter

424 200
0
67 823
492 023

Övriga intäkter
14%
Sponsormedel 0%

Statligt bidrag enl. Kultursamverkansförordningen 28%

0
0
2 289 000

Verksamhetsbidrag
landsting/region 72%
Verksamhetsintäkter 86%

Övriga bidrag (kr)
Från statens kulturråd
Från landsting/region
EU-medel
Från kommun
Övriga bidrag
S:a övriga bidrag

300 006
10 000
0
0
0
310 006

Från kommun
Från landsting/region
3%bidrag
Övriga
EU-medel
0%
0%
0%

Kostnader (kr)
Personalkostnader
Verksamhetskostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
S:a kostnader

2 294 043
84 631
202 785
359 245
2 940 704

Övriga
kostnader 12%

Lokalkostnader 7%
Verksamhetskostnader
3%

Personalkostnader 78%

Från statens
kulturråd 97%

Årets resultat (kr)
S:a intäkter
S:a kostnader

3 091 029
2 940 704

Årets resultat (kr)

150 325

Källa: Kulturdatabasen

Standardrapport Ekonomi

Skapad: 2013-10-28

Totalt
4
0
4

varav män
1
0
1

%
25
0
25

varav kvinnor
3
0
3

%
75
0
75

S:a arvoderade

Totalt
29

varav män
20

%
69

varav kvinnor
9

%
31

Arvoderade

Personer/kategori
Kärnkompetens
Teknisk personal
Administrativ personal
Övrig personal
S:a anställda

Totalt
4
0
0
0
4

varav män
1
0
0
0
1

%
25
0
0
0
25

varav kvinnor
3
0
0
0
3

%
75
0
0
0
75

Årsarbeten
Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
S:a årsarbeten

Totalt
2,80
0,00
2,80

varav män
1,00
0,00
1,00

%
36
0
36

varav kvinnor
1,80
0,00
1,80

%
64
0
64

Årsarbeten/kategorier
Kärnkompetens
Teknisk personal
Administrativ personal
Övrig personal
S:a anställda

Totalt
2,80
0,00
0,00
0,00
2,80

varav män
1,00
0,00
0,00
0,00
1,00

%
36
0
0
0
36

varav kvinnor
1,80
0,00
0,00
0,00
1,80

%
64
0
0
0
64

Källa: Kulturdatabasen

35
30
25
20
15
10
5
0

9

20
3
1
Tillsvidareanställda

0
Visstidsanställda

varav män

S:a arvoderade

varav kvinnor

3
3

Årsarbeten

Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
S:a anställda

Antal anställda

Personal
Personer

2

1,80

2
1
1

1,00

0

Standardrapport Ekonomi

Kärnkompetens

0,00

0,00

0,00

Teknisk personal

Administrativ
personal

Övrig personal

varav män

varav kvinnor

Skapad: 2013-10-28

Verksamhet
Föreställningar
I regionen
varav 0-18 år
I annan region
I annat land
Totalt

0
0
0
0
0

I regionen
varav 0-18 år
I annan region
I annat land
Totalt

0
0
0
0
0

I regionen
varav 0-18 år
I annan region
I annat land
Totalt

11
0
1
0
12

250

200

Konserter
150

100

Utställningar
50

0

Programaktiviteter
I regionen
varav 0-18 år
I annan region
I annat land
Totalt

197
37
0
0
197

I regionen
varav 0-18 år
I annan region
I annat land
Totalt

6018
528
500
0
6518

Antal besökare
6518

6018

500

528

I annan region

varav 0-18 år

0
Totalt

I annat land

7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

I regionen

Rapporten omfattar följande verksamheter:
Hemslöjd

Källa: Kulturdatabasen

Standardrapport Ekonomi

Skapad: 2013-10-28

Box 27215, 102 53 Stockholm
Besök: Borgvägen 1–5 Tel: 08 519 264 00
kulturradet@kulturradet.se www.kulturradet.se

KUR 2018-02-07
Sid 1 (12)

Mall för kortfattad kvalitativ redovisning av
verksamhet inom kultursamverkansmodellen
Denna uppföljningsmall avser kortfattad kvalitativ uppföljning av verksamheten
inom kultursamverkansmodellen år 2017 enligt de riktlinjer för uppföljning av
kultursamverkansmodellen som Kulturrådets styrelse beslutat om (S 2017:22).
Den kortfattade redovisningen ska beröra alla organisationer/verksamheter som
tilldelats statliga bidrag och i stora drag spegla den verksamhet som genomförts
under verksamhetsåret 2017.
Redovisande region: Region Jönköpings län

KUR 2018-02-07
Sid 2 (12)

Redovisningssätt
Enligt riktlinjerna för uppföljning av kultursamverkansmodellen kan kortfattad
kvalitativ redovisning ersättas av andra dokument som skickas till Kulturrådet
digitalt. Sådana dokument kan exempelvis vara bidragsmottagande
kulturverksamhets verksamhetsberättelse eller årsredovisning.
Ange nedan för respektive statsbidragsmottande verksamhet om de redovisas i detta
dokument eller i digitala bilagor, samt vilka kulturområden som de bedrivit
verksamhet inom.
Verksamhet

Redovisningssätt
(i dokument/bilaga)

Verksamhetsområden

Smålands Musik och Teater

Verksamhetsberättelse

Professionell teaterverksamhet,
professionell dansverksamhet,
professionell musikverksamhet

Jönköpings läns museum

Årsredovisning

Museiverksamhet

Vandalorum Museum för
konst och design

Årsredovisning

Museiverksamhet

Regionbibliotek Jönköpings
län (Kultur och utveckling)

Verksamhetsberättelse

Biblioteksverksamhet, Läsoch litteraturfrämjande
verksamhet

Kultur och utveckling dans

Verksamhetsberättelse

Konst- och kulturfrämjande
verksamhet

Kultur och utveckling bild
och form

Verksamhetsberättelse

Konst- och kulturfrämjande
verksamhet

Riksteatern Jönköpings län

Verksamhetsberättelse

Konst- och kulturfrämjande
verksamhet

Jönköpings läns
folkrörelsearkiv

Verksamhetsberättelse och
årsredovisning

Regional enskild
arkivverksamhet

Kultur och utveckling film

Verksamhetsberättelse

Filmkulturell verksamhet

Kultur och utveckling
hemslöjd

Verksamhetsberättelse

Hemslöjdsfrämjande
verksamhet

KUR 2018-02-07
Sid 3 (12)

Professionell teaterverksamhet
Beskriv kortfattat den verksamhet som genomförts under året inom området
professionell teaterverksamhet.

Beskrivningen ska enbart avse verksamheter som tilldelats statliga bidrag

KUR 2018-02-07
Sid 4 (12)

Professionell dansverksamhet
Beskriv kortfattat den verksamhet som genomförts under året inom området
professionell dansverksamhet.

Beskrivningen ska enbart avse verksamheter som tilldelats statliga bidrag

KUR 2018-02-07
Sid 5 (12)

Professionell musikverksamhet
Beskriv kortfattat den verksamhet som genomförts under året inom området
professionell musikverksamhet.

Beskrivningen ska enbart avse verksamheter som tilldelats statliga bidrag

KUR 2018-02-07
Sid 6 (12)

Museiverksamhet
Beskriv kortfattat den verksamhet som genomförts under året inom området
museiverksamhet.

Beskrivningen ska enbart avse verksamheter som tilldelats statliga bidrag

KUR 2018-02-07
Sid 7 (12)

Biblioteksverksamhet
Beskriv kortfattat den verksamhet som genomförts under året inom området
biblioteksverksamhet

Beskrivningen ska enbart avse verksamheter som tilldelats statliga bidrag

KUR 2018-02-07
Sid 8 (12)

Läs- och litteraturfrämjande verksamhet
Beskriv kortfattat den verksamhet som genomförts under året inom området läs- och
litteraturfrämjande verksamhet.

Beskrivningen ska enbart avse verksamheter som tilldelats statliga bidrag

KUR 2018-02-07
Sid 9 (12)

Konst- och kulturfrämjande verksamhet
Beskriv kortfattat den verksamhet som genomförts under året inom området konstoch kulturfrämjande verksamhet.

Beskrivningen ska enbart avse verksamheter som tilldelats statliga bidrag

KUR 2018-02-07
Sid 10 (12)

Regional enskild arkivverksamhet
Beskriv kortfattat den verksamhet som genomförts under året inom området regional
enskild arkivverksamhet.

Beskrivningen ska enbart avse verksamheter som tilldelats statliga bidrag

KUR 2018-02-07
Sid 11 (12)

Filmkulturell verksamhet
Beskriv kortfattat den verksamhet som genomförts under året inom området
filmkulturell verksamhet.

Beskrivningen ska enbart avse verksamheter som tilldelats statliga bidrag

KUR 2018-02-07
Sid 12 (12)

Hemslöjdsfrämjande verksamhet
Beskriv kortfattat den verksamhet som genomförts under året inom området
hemslöjdsfrämjande verksamhet.
Beskrivningen ska enbart avse verksamheter som tilldelats statliga bidrag
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VERKSAMHETSBE�i�IEUSE 2017 F,OR SMÅLANDS MUSIK & TEATER
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Inledning | VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

Kultur och attraktivitet – omaka begrepp som ändå
hänger ihop. För där det finns ett rikt kulturliv med
mångfald, frihet och kreativitet, där vill människor
leva och arbeta. Kulturen bidrar helt enkelt till samhällsutveckling och tillväxt. Samtidigt har den förmågan att
både inspirera och utmana oss på ett personligt plan.
Alla dessa ingredienser behövs för att vår region ska
vara en attraktiv plats för alla invånare, i alla åldrar.
		 Smålands Musik & Teater har en central roll i
det regionala kulturlivet. 2017 har varit det mest framgångsrika verksamhetsåret någonsin på flera plan, med
ett stort utbud av egenproducerad scenkonst och höga
publiksiffror. Det vittnar om god konstnärlig kvalitet och
ett innehåll som är angeläget för väldigt många.
		 Samtidigt har man ställts inför utmaningar som
visar behovet av ytterligare åtgärder för att utveckla
organisationens kapacitet och stabilitet. Då stärker vi
kulturlivet och i förlängningen hela Region Jönköpings län.

MALIN OLSSON

(M) Ordförande i Nämnden för
Arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet Region Jönköpings Län
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Inledning | VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

BESÖKSREKORD
OCH NYSATSNINGAR
2017 var ett händelserikt år för Smålands Musik & Teater.
En tillbakablick ger oss mycket att vara stolta över.
Året medförde stora utmaningar och fantastiska
framsteg. Vi nådde publikmålen för Kulturhuset
Spira och vår verksamhet för barn och unga,
medan länsverksamheten nästan nådde upp till
målbilden. Under säsongen har vi sett att många
nya besökare hittat in till Kulturhuset Spira.
Les Misérables överträffade de på förhand högt
ställda förväntningarna och lockade över 18 000
besökare – med råge nytt rekord för en enskild
uppsättning. Många i publiken gjorde sitt första
besök i Kulturhuset Spira och ca 40 procent var
tillresta från andra län, inte minst via nyskapade
bussresor och hotellpaket. En enad hyllningskör
av recensenter och besökare har skickat ett tydligt
budskap: intresset för musikal är stort!
Vårt samarbete med Wermland Opera, Östgötateatern och HSM kring nyskriven svensk musikal
fortsätter att utvecklas med stöd från Statens
kulturråd. Under året tilldelades vi ytterligare medel
för att utöka projektet till ett nordiskt samarbete
med nya deltagare i Norge och Danmark, med
målet att skapa en gemensam grogrund för nya
berättelser och kommande klassiker.

#metoo-rörelsens framfart tog både samhället
och scensverige med storm. Vi arbetar aktivt
med jämställdhetsfrågor genom val av repertoar
och artister, deltagandet i aktiviteter som #tystnadtagning och tematiskt i produktioner som De
Fantastiska – en helt ny ungdomspjäs som fick
enormt positiv feedback från den unga publiken.
2017 var på många sätt vårt största och mest
framgångsrika år någonsin. Detta har krävt en
stor ansträngning för hela verksamheten, vilket
också ledde till ett underskott för året generellt
och musikalen specifikt. Åtgärder har vidtagits
för att komma till rätta med problemen. Därtill
blev musikalen ett startskott för sponsorsamarbeten med två hela föreställningar sålda till
företag, ett område vi ska fortsätta utveckla och
ser stor potential i.

PER-OLA NILSSON
Verksamhetschef
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EN ORKESTER
MED TYDLIG
RIKTNING FRAMÅT

GABRIELLA BERGMAN

Konstnärlig chef, Musik

Det gångna året har på många sätt varit ett år av nystart för Jönköpings
Sinfonietta. Med ny chefsdirigent, uppdaterade konsertserier och vår
största musikalproduktion någonsin som bakgrund är det lätt att se
tillbaka på 2017 och märka av en enorm utveckling.
Året inleddes med Jönköpings Sinfoniettas traditionsenliga trettondagskonsert. Vi framförde en
konsertant version av Rossinis opera Askungen,
med solister från Jyske Opera samt elever från
Musikhögskolan i Malmö. Dessutom gjorde vi en
ny bekantskap i den professionella manskören
från Vilnius som vi hoppas kunna ha utbyte med
även i framtiden. Publikens gensvar lät inte vänta
på sig – det blev stående ovationer och jubel
efter konserten!
Sinfoniettan har också inlett samarbete med
Kristine Kyrka och lokala körer. Redan under
långfredagen märktes detta då orkestern
framförde Johannespassionen i en överfull
kyrka tillsammans med lokala körer och körprofilen Ove Gotting som dirigent.
Ett mål för säsongen var att tydligare särskilja
våra konsertserier Söndagssymfoni och Klassisk
torsdag. Genom både programinnehåll och bildspråk har vi kunnat underlätta navigeringen av
vårt utbud, och vi har redan sett effekter i form
av ökat antal abonnenter och försäljning.

En av höjdpunkterna under det
gångna året var givetvis när vi den
8 oktober kunde presentera Jönköpings
Sinfoniettas nya chefsdirigent – Christian von
Gehren. Den långa och arbetsamma processen
med att hitta en ny chefsdirigent för orkestern
kröntes av stående ovationer när Christian efter
avslutad söndagskonsert också introducerades
i sin nya roll. Vi är oerhört stolta och glada över
att ha honom på plats, och ser med tillförsikt på
framtiden och orkesterns utveckling.
I början av sommaren gjorde Sinfoniettan också
en specialkonsert i samband med Dreamhack –
världens största datorspelsfestival. Först intog
orkestern festivalområdet på Elmia och framförde
där delar ur konserten som bestod av musik från
kända tv- och datorspel. Dagen efter spelade vi
konserten i sin helhet i Kulturhuset Spiras
konsertsal, inför en publik som till stor
del var helt ny för oss.

Bilder från repetition inför söndagskonserten Tjajkovskijs rokokovariationer
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KLASSISKT,
KOMISKT, SPÄNNANDE
OCH FRAMGÅNGSRIKT

Vera

STAFFAN ASPEGREN

Konstnärlig chef, Teater

Kalle

Strawberry Fields

En färgsprakande klassiker, en mörk thriller, en dissonant komedi och en folkkär
världsmusikal. Allt det och lite till fanns med i teater- och musikalåret 2017.
Från och med 2017 inleder vi varje år med en
klassiker, och ett lämpligare startskott än Shakespeares Romeo & Julia får man leta efter. Det
blev en minst sagt färgsprakande uppsättning
där dåtid, nutid och framtid möttes på scen och
där mängder av språk och berättelser bubblade
under ytan. Dessutom kunde vi förstärka ensemblen med amatörskådespelare från bygden och,
för första gången, med nyanlända från Syrien.
Allt detta bidrog till att Romeo & Julia nådde ut
till nya publikgrupper och till många skolelever,
vilket känns extra bra när det handlar om en pjäs
med flera hundra år på nacken.
Som kontrast till den storslagna dramatiken
gav vi oss ut på roadtrip genom ett fiktivt men
ändå igenkännligt Sverige, i thrillern Strawberry
Fields. En dystopisk färd som ställde frågor om
extremism och utanförskap längs vägen. Tyvärr
påvisades pjäsens aktualitet bara dagen före
premiären, då terrordådet i Stockholm ägde rum.
Naturligtvis gjorde vi även rejält med plats för
värme och skratt. Höstens turnéföreställning
Strålande, Miss Foster! visade att även osannolika
röster kan berätta angelägna historier och att
passion räcker minst lika långt som talang. En
filosofi som gick hem lika bra i Värnamo, Huskvarna och Kristianstad som i Kulturhuset Spira.
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Att komma utanför huset är en nödvändighet
även för mig. Under 2017 har jag farit kors
och tvärs i nordöstra Småland för att hitta nya
samarbetspartners i kulturlivet och utveckla
de kontakter som redan finns. Jag vill förbättra
vår närvaro i hela regionen och kartlägger även
vilka scenrum som finns i kommunerna, för att
våra turnéproduktioner ska kunna spelas på så
många platser som möjligt. Resan går vidare
under 2018.
Men musikal då? Ja, vi får såklart inte glömma
Les Misérables – en stor publiksuccé samt en
konstnärlig framgång som gjort avtryck även
utanför länet och landet. Det visar att musikal
är en efterfrågad konstform. Det skänker också
extra energi till det nordiska samarbete som
inleddes 2017 för att lyfta in nya perspektiv i
musikalgenren och bygga en plattform för
nyskrivna verk. Ett samarbete där Smålands
Musik & Teater har en central roll.

Åsa

Mathias

Strålande, Miss Foster!

Sanna

Petter

Bild ur föreställningen Romeo & Julia

Hanna
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ETT ÅR MED
STARTSKOTT
OCH STORPUBLIK

MIA RINGBLOM HJERTNER

Konstnärlig chef, Unga Spira

Unga Spira är på många sätt Smålands Musik & Teaters yngsta
verksamhet, och vi har under året tagit flera stora steg i vår
utveckling. 2017 var ett oerhört angeläget spelår med brännande
aktuella föreställningar och många lekfulla stunder.
Redan i januari gjorde Unga Spira avtryck och
stärkte vår roll som en barn- och ungdomsaktör i länet. Då föddes Unga Spiradagen – en
dag för hela familjen i Kulturhuset Spira. Vi
hade öppet hus där de besökande barnen
kunde dansa på discogolvet i entrén, få danslektioner, rita danskort, klä sig i danskläder,
bli fotograferade och njuta av olika typer av
dansföreställningar.
När sommaren kom var det dags för vår andra
nysatsning för året: Sommar i Spira. Genom
samarbete med Jönköpings Kommun och
Kulturskolan kunde vi utnyttja Kulturhuset
Spira och dess fantastiska läge. Vi bjöd
på sommarteater för framförallt den unga
publiken och deras föräldrar. Resultatet var
överväldigande glada tillrop från besökarna.
Sedan kom hösten och urpremiären av
ungdomspjäsen De Fantastiska. Pjäsen är
skriven av den 24-åriga dramatikern Johanna
Svalbacke, och Oskar Humlebo (mer känd
under artistnamnet Moto Boy) har skrivit
musiken som framfördes live av skådespelarna. Föreställningen handlar om fem tjejer
i 14-årsåldern och deras liv, drömmar och
relationer. Den väjer inte för svåra och viktiga
ämnen som självskadebeteende, sexualitet och

frånvarande vuxna, utan tar sig
an dem med full kraft. Nästan 5 000
högstadieelever såg De Fantastiska,
på plats i Spira och på turné i länet,
och efteråt berättade flera om hur
föreställningen hade berört dem på djupet.
En annan högaktuell föreställning som
spelades på turné och i huset var
monologen Fotbollsbögen med Mårten
Svedberg. Mårten har skrivit och spelar
själv i föreställningen som tar upp det
känsliga ämnet homosexualitet i idrottsvärlden. Det är en mycket rak, tydlig och
naken beskrivning av en kille som bestämt
sig för att ”komma ut” för sin bäste vän.
Efter föreställningen mötte Mårten ungdomarna
i många samtal och frågeställningar, och fick
se hur ämnet verkligen hade fått fäste.
Utöver detta axplock har vi spelat konserter
och föreställningar i hela länet för en publik
som spänner från de allra yngsta, ända upp
till övre tonåren. 2017 var ett stort år för vår
barn- och ungdomsverksamhet, och nu ska
vi fortsätta bygga detta angelägna område i
kommande säsonger!

De fantastiska – en pjäs om ett garageband
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Chotto Desh
Foto Richard Haughton

Ensemble från vänster: Sanna-Maria Bolin, William Vårbrant, Lars Damberg, Anton Fernström,
Beata Lord, Simon Andersson, Fredrik Hardeström, Sebastian Grennard och Klara Tovhult

FREJA MUSIKTEATERS
OMTUMLANDE ÅR
ALAE Anderson/Tengstrand

Black Forest

Foto Chrisander Brun

Foto Håkan Larsson

DANS FRÅN NÄR
OCH FJÄRRAN

Freja Musikteater består av en tio till
tolv personer stark ensemble med
diagnos inom autismspektrat. Verksamheten som startade under 2005
har under åren vuxit och utvecklats på
ett sätt som ingen kunnat drömma om.

CAMILLA ESKEL

Konstnärlig ledare, Dans

2017 var första året för mig i rollen som konstnärlig ledare för scenkonstområdet
dans. Vi har haft ett starkt fokus på barn och unga vilket bland annat resulterade i
ett sommaröppet Spira där hela familjen fick uppleva dans.
Under sommaren genomförde också Stina Nilsson
och Cecilia Kareketo, två lokala professionella
utövare, ett residens som resulterade i utvecklat
konstnärskap och workshops.

och Regionteatern Blekinge Kronoberg. Syftet är
att stärka dansen i denna storregion. Detta genom
uppbyggnad av turnéslinga, turnéutbyte och
samproduktion.

Vi erbjöd också publiken nationella såväl som
internationella dansverk där exempelvis Chotto Desh
med Akram Khan Company från Storbritannien tog
oss med storm.

Norrdans besökte Spira och Värnamo med verket
Black Forest av koreografen Mari Carrasco. Fulla
hus på både offentliga- och skolföreställningar blev
resultatet. Detta var startskottet för det kommande
danssamarbetet med Värnamos kommun, teaterförening och kulturskola.

2017 fortsatte vi Regionsamverkan i Sydsvenska
danssamarbetet, ett treårigt projekt med Kalmar
Byteater, Skånes Dansteter, Rum för dans i Halland
[ 10 ]

2017 var ett känslosamt år för Freja-ensemblen.
Johan Juku Wenegård, som har varit skådespelare
i Freja Musikteater sedan starten 2005, avled
hastigt under våren. Efter sig lämnade han ett
stort tomrum, men också många vackra minnen
och en mycket stark gemenskap och tillit inom
gruppen som står stadigt.
Strax efter Jukus bortgång var det dags för premiär av Frejas pjäs Snaran, skriven av Erik Norén.
Pjäsen handlar om livet och dess eventuella
mening, och gruppen fick fritt välja om de skulle
ställa in eller köra på. Tillsammans beslutade de
att genomföra spelperioden, och de gjorde så med
bravur. Det blev ett starkt bevis på vad tillhörighet
och vänner kan åstadkomma tillsammans.

Arbetet med och förhoppningen om att befästa en
nybörjagrupp i Jönköping är stor och spridningen
av Frejametoden fortsätter. Vi tog plats på scenen
vid årets upplaga av Mänskliga Rättighetsdagarna i
Jönköping med föreläsningar om Frejametoden och
vårt arbetssätt. Vi höll även en föreläsning i Malmö
där föreningen Pascal Vidd anordnade seminariet Från
nedsättning till uppsättning. Detta gav mersmak och
nästa träff angående allas rätt till kultur och scenkonst
sker i Kulturhuset Spira i Jönköping under 2018.

Snaran

Två av våra skådespelare besökte även Gränna
och spelade Bara Lyssna – en barnteater om vänskapen som uppstår när man lyssnar på varandra.
Frejas traditionsenliga julshow blev i år Jul hos
Lasse och gästades av artisten Blossom Tainton.
I vanlig ordning presenterades en underbar och
annorlunda julföreställning med inslag av både
allvar, obehag och kärlek. Jul hos Lasse öppnade
också för två nya deltagare som gjorde scendebut.

Jul hos Lasse

SOFIE PALLANDER OCH ERIK NORÉN

Konstnärliga ledare, Freja Musikteater
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LES MISÉRABLES
BAKOM KULISSERNA
VARJE FÖRESTÄLLNING I
KULTURHUSET SPIRA INNEHÖLL
40 peruker
150 kostymer
188 kostymbyten
311 ljusbilder

RÖSTER FRÅN MEDVERKANDE

VID VARJE FÖRESTÄLLNING I
KULTURHUSET SPIRA ARBETADE
26 artister på scen

”Jag har varit skådespelare i 30 år men är nykomling i
musikalgenren. Les Misérables är min tredje musikal och
jag har lagt säkert 100 timmar på att repa in styckena. Det
svåraste är att hålla takten. För dirigenten är det viktigare
än tonen, och det är inte alltid givna takter. Sen är det inte
lika mycket fokus på gestaltning som i talteater, där man
utvecklar karaktärerna tillsammans. Musikal handlar på
ett sätt mer om logistik och koreografi, ett pussel där man
måste kunna sina bitar. Samtidigt är det ingen konsert vi
gör, det är fortfarande en berättelse som ska föras fram.”

”Jag håller i alla pratiska trådar under föreställning och ser
bland annat till att medverkande, scenografi och teknik är på
rätt plats och gör rätt saker i rätt tid. Till exempel är det flera
hundra ljusförändringar på givna tidpunkter och scenografin
flyttas, höjs, sänks och rör sig hela tiden. Jag har stor hjälp
av scen-, ljud- och ljusteknikerna, men visst, det är verkligen
full fart i tre och en halv timme. Jag går också in i en roll,
och är bra på att fokusera. Det får aldrig bli rutin när man
jobbar med människor för det händer alltid nya saker och
nya stressmoment dyker upp.”

PETTER ANDERSSON

NICKY WAHLSTRÖM

Skådespelare

Inspicient

”Tematiskt sett är Les Misérables en ganska tung historia
och många karaktärer går igenom många svåra situationer.
Jag kan känna mig lite tömd och lite ensam efter en
föreställning. Situationer man går in i som karaktär kan
finnas kvar när man kommer hem, man hinner liksom inte
bearbeta. Men det är ju samtidigt det roliga att få gestalta
det som händer på ett trovärdigt vis.”

”Som musiker är det lite speciellt att göra musikal. Från
orkesterdiket ser vi inte vad som händer på scen så vi litar
helt och hållet på dirigenten. Man får vara alert, för vi spelar
i princip hela tiden. Musiken är inte så svår, men vacker och
rolig att spela. Sen märker vi inte så mycket av publiken,
men å andra sidan är det rätt skönt att inte behöva bry sig
om det visuella på samma sätt som vid våra egna konserter.”

HANNA HOLMGREN

ISA HAMMARSTEN

Musikalartist

Violinist

21 musiker i orkestern
1 dirigent
2 maskörer
12 föreställningstekniker
3 kostymtekniker
1 rekvisitör
1 regiassistent
Publikvärdar och personal
i biljettkassan med flera

FAKTA OM MUSIKALEN
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–
–
–
–
–

Urpremiär 1985 i London
West Ends längst spelade musikal
Har spelats i 44 länder och 349 städer
Har översatts till 22 olika språk
Har setts av 70 miljoner människor
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KULTURHUSET SPIRA
– E N M Ö T E S P L AT S F Ö R A L L A

Konferens och evenemang | VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

Kulturhuset Spira är tillgänglighetsanpassat. Det innebär att alla
kan röra sig fritt, utan att begränsas av hur lokalerna utformats
eller inretts. Det är också Sveriges första miljökulturhus med
bästa tänkbara energihushållning och miljögodkända byggnadsmaterial, miljöcertifierat enligt ISO:14001.
Byggnaden är ritad av arkitekt Gert Wingårdh och stod klar för
invigning i november 2011. Husets 15 000 kvadratmeter har fyra
scener med en total publikkapacitet på cirka 1 700 personer.
Teatersalongen och Konsertsalen är de största scenerna. De mer
flexibla scenrummen Kammaren och Caféscenen passar alla
slags evenemang, stora som små.

KONFERENS
Under året har många olika verksamheter valt Kulturhuset Spira
som konferensanläggning, från små möten till stora kongresser.
Som exempel kan nämnas EuroHeartCare, som hölls den 18–20
maj med över 500 deltagare från fler än 40 länder. EuroHeartCare
var Kulturhuset Spiras första internationella kongress.
Konferensverksamheten utvecklades vidare under året med
införandet av begreppet tom scen. Under spelperiod när scener
inte används ska de anpassas så de kan användas för konferenser.
Detta resulterade i sex extra konferenser som inte hade varit möjliga
utan det nya arbetssättet.

EVENEMANG
Med evenemangsverksamheten breddar vi vår repertoar och
erbjuder publiken möten med välkända och stora artister, såväl
nationella som internationella. Denna del av vår verksamhet
ger också det lokala föreningslivet möjlighet att ta plats på
våra scener. Alla genrer är med och namn som Lill Lindfors,
John Holm, Kalle Moreus, Loa Falkman & Wiktoria, har gästat
oss under året. Föreningslivet representerades bland annat av
föreställningen Churchill var inte klok, KFUM, Rosenlundsskolan
och Marinens musikkår.
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Varje säsong presenterar vi ett antal
återkommande serier och evenemang
i Kulturhuset Spira och ute i länet. Det ger
oss möjlighet att bredda vårt utbud samtidigt
som vi får utrymme för samtal, diskussion
och fördjupning kring ämnen som är aktuella
på våra scener och i samhället.

AFTER WORK
Det går ungefär 250 arbetsdagar på ett år. Inte
konstigt att det behövs lite guldkant på några av
dem. Efter jobbet erbjuder vi publiken god soppa
och en timmes humor eller allvar, musik eller teater.

LUNCHKONSERT
Två tisdagar i månaden finns det möjlighet för
publiken att njuta av lunchkonserter. Musiker
från Jönköpings Sinfonietta och gästande artister
finns med på scenen tillsammans med vår pianist
Kerstin Jansson.

L U N C H LY R I K
Skådespelare och artister från när och fjärran bjuder på läsningar av allt från poesi och noveller till
korta pjäser, två fredagar i månaden. Innehållet kan
vara av lokal, nationell eller internationell karaktär
och har oftast en koppling till något som händer
i huset.

MUSIKCAFÉSERIEN
I Musikcaféserien presenterar vi ett brett urval av
artister och musiker från olika delar av världen.
Rutinerade artister med flera års erfarenhet mixas
med unga musiker och ensembler på väg upp, på
turné genom Jönköpings län.

SPEGLINGAR
Kulturhuset Spira bjuder in till intressanta samtal
med kända och okända personer från Jönköping i
synnerhet, och Sverige i allmänhet. Speglingar är ett
forum där vi belyser, kommenterar och fördjupar oss
i samtiden genom samtal och seminarier eller scenkonst i olika former – ofta med en koppling till vad
som spelas på våra scener.
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ÖPPEN REPETITION
Jönköpings Sinfonietta bjuder in till öppna repetitioner ett antal fredagar under säsongen, som ett
smakprov inför den kommande söndagskonserten.
Konsertsalens dörrar står öppna – du kan komma
och gå som du vill.

45 M I N U T E R F Ö R E
Vid varje söndagskonsert erbjuder vi publiken en
presentation av konserten tillsammans med vår
musikchef Gabriella Bergman och gäster.

[ 17 ]
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U T F A L L 		

2016

2017

1

20 978

23 201

A N S L A G , R E G I O N E N 		

78 853

81 438

A N S L A G , K O M M U N E N 		

2 157

2 182

Ö V R I G A B I D R A G 		

1 042

961

Ö V R I G A F A S T A I N T Ä K T E R 		

13

0

S U M M A F A S T A I N T Ä K T E R 		

103 043

107 782

NOTERING
FASTA INTÄKTER TKR
ANSLAG, STATENS KULTURRÅD

NOT 1

Under året har ett interregionalt samarbetsprojekt startat tillsammans med Wermland
Opera, Östgötateatern, Högskolan för
scen och musik med medel från Statens
kulturråd (400 tkr) för att utveckla en
interregional plattform för nyskriven svensk
musikal. En plattform som ska verka för den
konstnärliga utvecklingen inom området,
bättre utnyttja befintliga resurser och stärka
initiativet genom att möjliggöra samarbete
över regiongränserna. Projektet vill skapa
förutsättningar för nyskriven svensk musikal
att utvecklas, spelas på flera scener i
Sverige, framförs under längre spelperioder
och möta en större publik.
NOT 2

Kostnader enbart för tillsvidareanställt
personal. Musikerna som tidigare arbetade
75 procent, är nu heltidsanställda vilket
förklarar kostnadsökningen.

RÖRLIGA INTÄKTER TKR
F Ö R S Ä L J N I N G A V B I L J E T T E R O C H H E L A F Ö R E S T Ä L L N I N G A R 		

9 167

13 470

S P O N S O R I N T Ä K T E R 		

99

244

S I D O I N T Ä K T E R 		

415

665

Ö V R I G A R Ö R L I G A I N T Ä K T E R 		

6 285

8 274

S U M M A R Ö R L I G A I N T Ä K T E R 		

15 966

22 653

Nedan redovisas antal tillsvidareanställda
uppdelat på kvinnor och män per den sista
december:
		
2016
2017
Kvinnor
46
48
Män
48
46
Totalt
94
94
Nedan redovisas sjukfråvaron uppdelat på
kvinnor och män per den sista december:

FASTA KOSTNADER TKR
PERSONAL

2

53 911

60 760

Ö V R I G A K O S T N A D E R 		

34 194

34 195

A V S K R I V N I N G A R O C H I N T E R N R Ä N T A 		

6 678

6 135

S U M M A F A S T A K O S T N A D E R 		

94 783

101 090

		
Kvinnor
Män
Totalt

2016
3,1%
0,9%
2,0%

2017
3,5%
0,7%
2,0%

NOT 3

Kostnader för egenproducerade produktioner inklusive kostnader för artister,
både A-skatt och F-skatt.
NOT 4

Egenfinasieringsgraden är de rörliga
intäkterna dividerat med de totala
intäkterna (exklusive interna intäkter).

RÖRLIGA KOSTNADER TKR
PRODUKTIONSKOSTNADER

[ 18 ]

3

21 761

36 865

Ö V R I G A R Ö R L I G A K O S T N A D E R 		

3 524

1 491

S U M M A R Ö R L I G A K O S T N A D E R 		

25 285

38 356

T O T A L A I N T Ä K T E R 		

119 009

130 435

T O T A L A K O S T N A D E R 		

120 068

139 446

Å R E T S R E S U L T A T 		

-1 059

-9 011

EGENFINANSIERINGSGRAD

13,4%

16%

4

ÅRETS RESULTAT

Året uppvisar ett negativt resultat om
-9 011 tkr. De största posterna handlar
framförallt om ökade kostnader för teknik
och personal. En stor del av avikelsen beror
på att det är första gången som lokalerna i
Spira har använts fullt ut vid produktionen
av en stor musikal. Det har inneburit att
teknisk utrustning har låsts upp på en av
scenerna vilket har gjort att teknik har
behövts fyllas på vid de andra scenerna
för att kunna erbjuda hela bredden. Detta
har lett till en större kostnad än beräknat.
Avvikelsen beror också på att verksamheten
är ovan vid så stort antal gästande artister
och annan produktionsbunden personal
vilket har lett till högre kostnader för löner,
traktamenten och boenden utöver det som
var budgeterat.

[ 19 ]
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2,4%
0,5%

3,0%

1,0%

0,2%
mnkr

mnkr

17,8%

10,3%

110

120

105

100

100

80

95

60

Anslag Kommunen

2,2 mnkr

90

40

Övriga bidrag

1,0 mnkr

85

20

80

0

år
2012

2013

2014

2015

2016

0,7%
1,7%

TOTALT
130, 4 mnkr

år

2017

2012

2013

2014

2015

2016

Anslag Statens kulturråd

23,2 mnkr

Anslag Regionen

81,4 mnkr

Försäljning av biljetter
och hela föreställningar

2017

62,4%

13,5 mnkr

Sponsorintäkter

0,2 mnkr

Sidointäkter (Omsättningsbaserade
intäkter från restaurangverksamheten)

0,7 mnkr

Intäkter från konferensverksamheten

3,2 mnkr

Intäkter från uthyrningar

1,2 mnkr

Övriga intäkter

3,8 mnkr

mnkr
17%

45

16%

40

0,2%

30

15%

25

14%

0,4%

20

0,4%

8,4%

13%

43,7%

15
12%
10
11%

5

10%

år
2012

2013

2014

2015

2016

2017

år

0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

60,8 mnkr

Hyra samt övriga fastighetskostnader

17,3 mnkr

Övriga fasta kostnader (kompetensutveckling, köp av varor och tjänster
som ej är knutet till produktioner)

16,8 mnkr

Avskrivningar och internränta

Diagrammen ovan visar utvecklingen av anslag, fasta
kostnader, egenfinansieringsgrad samt produktionskostnader under en sexårsperiod. Anslagen har
ökat då Region Jönköpings län historiskt har räknat
upp lönekostnaderna för tillsvidareanställd personal
samt för hyreshöjningar, så också 2017. Produktionsrelaterade kostnader har däremot inte räknats
upp. I produktionsrelaterade kostnader ingår löner

och ersättningar för produktionsanställd personal,
exempelvis artister, konstnärliga team, dekormaterial
med mera. Sammanfattningsvis ökar anslagen, men
inte i den takt som skulle behövas för att möta upp
de verkliga kostnadsökningarna. Verksamheten har
under året lyckats att öka intäkterna, men inte i den
utsträckning som hade behövts för att täcka ökningen
av produktionskostnaderna.

18%

Personalkostnader tillsvidareanställd personal

TOTALT
139,4 mnkr

6,1 mnkr

Arvoden till produktionsanställd
personal, egna produktioner

25,2 mnkr

Övriga kostnader för egenproducerade produktioner

11,7 mnkr

Rörliga kostnader för konferenser

0,6 mnkr

Rörliga kostnader för uthyrningar

0,3 mnkr

Övriga rörliga kostnader

0,6 mnkr

4,4%

12,1%

[ 20 ]
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T O T A L T A N T A L A K T I V I T E T E R O C H B E S Ö K A R E (2016) 2017
FÖRESTÄLLNING, AKTIVITETER
OCH KONFERENSER

BESÖKARE

(1 493) 751

(130 050) 120 936

SCENKONST (2016) 2017
FÖRESTÄLLNINGAR

PROGRAMAKTIVITETER* (2016) 2017

PUBLIK

AKTIVITETER

TOTALT (2016) 2017
FÖREST. OCH
AKTIVITETER

PUBLIK

PUBLIK

SPIRA		
(306) 364		

(66 315) 71 311

(57) 56

(4 178) 4 024

(363) 420

(70 490) 75 335

LÄNET		
(108) 188		

(23 838) 23 686

(858) 13

(11 178) 1 726

(966) 201

(35 016) 25 412

(4 139) 2 368

(5) 1

(2 352) 300		

(21) 23

(6 491) 2 668

(1 070) 0

0

0 		

ÖVRIGA SVERIGE

(16) 22

ÖVRIGA UTLAND		

(2) 0		

* Kan t.ex. vara ett publiksamtal, introduktion till föreställning eller konsert,
workshop, utställning, seminarieserier, publika läsningar, förhandsvisningar etc.

VARAV BARN OCH UNGDOM (2016) 2017
FÖREST. OCH
AKTIVITETER

FÖREST. OCH
AKTIVITETER

(102) 114

(17 818) 15 593

LÄNET

(892) 127

(14 305) 15 229

ÖVRIGA SVERIGE		

(10) 7

(4 704) 829

ÖVRIGA UTLAND		

(2) 0

(1 070) 0

(1 006) 248

(37 897) 31 651

(1 070) 0

(1 352) 644

(113 067) 103 415

(89) 69

TRANÅS

PUBLIK I KULTURHUSET SPIRA
/ målvärde 70 000

V A R A V E V E N E M A N G (2016) 2017

PUBLIK

SPIRA

TOTALT

TOTALT

(2) 0

Under 2017 har Smålands Musik & Teater levt upp till merparten av de politiskt beslutade målen
kring publik, räckvidd och innehåll. Publikmålet i Kulturhuset Spira har nåtts med god marginal
och den totala publiksiffran är högre jämfört med 2016, vilket framförallt beror på att musikalen
Les Misérables lockade många besökare. Publiksifforna för barn- och ungdomsföreställningar var
också högre än målvärdet under 2017. Den totala publiksiffran vid föreställningar utanför Kulturhuset Spira var något lägre än målsättningen. Den var också något lägre jämfört med föregående
år, vilket främst beror på att det under 2016 gjordes två specifika projekt för ett stort antal skolbarn i länet, samt gästspel i Malmö och i tyska Potsdam. Smålands Musik & Teater hade kulturevenemang i 12 av länets 13 kommuner under 2017, vilket också är strax under målet eftersom
uppdraget är att nå ut i samtliga kommuner under ett år.

GRÄNNA
HABO
MULLSJÖ
ANEBY

PUBLIK			
JÖNKÖPING

(18 531) 15 523

HUSKVARNA
EKSJÖ
NÄSSJÖ

PUBLIK UTANFÖR KULTURHUSET SPIRA
/ målvärde 30 000

VAGGERYD

MARIANNELUND

VETLANDA
SÄVSJÖ

GNOSJÖ
GISLAVED
VÄRNAMO

EGENFINANSIERINGSGRAD
/ målvärde 16%

T O T A L T A N T A L K O N F E R E N S E R O C H B E S Ö K A R E (2016) 2017
KONFERENSER
(141) 107

BESÖKARE
(16 983) 17 521

ANTAL/VÄRDE (2016) 2017

ÖKNING

BESÖK PÅ SMOT.SE

(303 923) 447 558

47%

UNIKA BESÖKARE PÅ SMOT.SE

(170 070) 238 838

40%

(2,05%) 2,62%

28%

ANDEL BESÖK SOM HAR LETT TILL KÖP

BILJETTFÖRSÄLJNING WEBB

(38%) 46%

ANTAL KOMMUNER DÄR
KULTURVERKSAMHET GENOMFÖRTS
/ målvärde 13 ST

• Vi köpte tjänster för ca 14,5 mnkr.
Allt ifrån artister till snickare.
• För första gången har bussbolag arrangerat resor till
egenproducerade föreställningar i Kulturhuset Spira.
2017 var det 7 bussbolag.
• För första gången har hotell arrangerat paket till egenproducerade föreställningar i Kulturhuset Spira. Under
2017 var det 4 hotell. Under 2018 siktar vi på ännu fler.

46%

PUBLIK VID FÖRESTÄLLNINGAR FÖR BARN OCH UNGA
/ målvärde 25 000
[ 22 ]

• Vi köpte material för ca 6,3 mnkr.
Allt från spik och brädor till ljusarmaturer.

• Ca 40 procent av alla besökare till
Les Misérables kom utanför länet.
[ 23 ]
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Jönköpings läns museum
Årsredovisning 2017

Omslagsbild: Albert Wiking
Bilden på Zara Larsson väckte stor uppmärksamhet då den presenterades som en annonserande vepa på museets
fasad och då den blev grund för en mediedebatt om det etiska med att museet som offentlig institution
publicerade en bild med en uppseendeväckande gest på dess fasad. Porträttet ingick i utställningen We Have a
Dream.
I tillhörande text förklarar Zara skälet till gesten genom att uttrycka ”Jag hatar machokulturen som får män att
bete sig på ett speciellt sätt och jag hatar patriarkatet som talar om för män att de är något slags övermän, och att
kvinnor ska lida. Mannen har makten eftersom patriarkatet gynnar män, och jag hatar män som utnyttjar det.”
Fasadvepan är numera registrerad i museets samling under numret JM 56 536.
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Stiftelsen Jönköpings läns museum
Organisationsnummer 826000–9322

Förvaltningsberättelse 2017
Allmänt om verksamheten
Stiftelsen Jönköpings läns museum bedriver museiverksamhet genom att förvalta och vårda
de samlingar som ägs av stiftelsen och håller dem tillgängliga för allmänheten samt bedriver
annan därmed förenlig och närstående kulturell verksamhet. Stiftelsen är inte skattepliktig.

Ändamålet med stiftelsens verksamhet
Stiftelsen bildades den 22 juni 1977 av Jönköpings läns landsting, Jönköpings kommun samt
Jönköpings läns hembygdsförbund. Stiftelsen ska såsom ansvarig för länsmuseiverksamheten
enligt skrivningen i stiftelsestadgarna,
”…huvudsakligen i Jönköpings län bedriva och främja kulturminnesvård och museal
verksamhet liksom annan därmed förenlig kulturell verksamhet.”
(Ur stiftelsestadgarna § 1)

Styrelse 2015–2018
Stiftelsens styrelse bestod av:
12 ledamöter jämte 9 suppleanter.
De 3 stiftarna har vardera utsett 3 ledamöter och 2 suppleanter.
1 ledamot och 1 suppleant från länsstyrelsen.
1 ledamot och 1 suppleant som representerar länsmuseets personal.
1 adjungerad och 1 suppleant från Jönköpings läns konstförening.
Länsmuseichefen är självskriven ledamot med ställföreträdande museichef som suppleant.
Beredningsutskottet bestod av:
Ordförande, Raymond Pettersson, representerande Region Jönköpings län.
Vice ordförande, Inger Gustafsson, representerande Jönköpings kommun.
Andre vice ordförande, Irene Oskarsson representerande Jönköpings läns hembygdsförbund.
Styrelsen och beredningsutskottet har vardera genomfört fyra respektive fem möten under
2017.
Styrelsen:
27/2, 15/5, 18/9, 27/11
Beredningsutskottet:
8/2, 19/4, 14/6, 30/8, 15/11

2

Hur organisationens ändamål har främjats under året
Ett viktigt mål för länsmuseets kulturmiljöverksamhet är att länsmuseet ska vara fortsatt
ledande inom våra verksamhetsområden i Jönköpings län. Trots konkurrens är vi fortsatt
ledande inom både arkeologi och byggnadsvård, förmodligen också inom konservering. För
att vidga uppdragsbasen är vi verksamma också utanför Jönköpings län, dels genom samarbeten med andra länsmuseer, dels i regioner där det inte finns någon museianknuten
uppdragsverksamhet. Under 2017 har vi lagt anbud tillsammans med Stockholms läns
museum och Sydsvensk Arkeologi AB (Regionmuseet i Kristianstad). Vi har också deltagit i
ett flertal arkeologiuppdrag tillsammans med Kalmar läns museum.
Konserveringen arbetar strategiskt med att utöka det geografiska arbetsfältet och har under
året utfört besiktningar i både kyrkomiljöer och profana miljöer i Kronobergs, Kalmar,
Västra Götalands, Södermanlands och Stockholms län. Fortsatt utgörs merparten av besiktningarna av kyrkomiljöer i Jönköpings län. Ytterligare besiktningar som gjorts gäller främst
stafflikonst hos privata kunder, institutioner och förvaltningar.
Inom den byggnadsantikvariska verksamheten har flera större utredningsuppdrag genomförts. Ett lite ovanligare är utredningen inför detaljplaneläggning av motorbanan Anderstorp
Raceway nära Anderstorp. På uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län har även två byggnadsminnesutredningar genomförts, en för Mela kvarn (Bäckseda socken) och en för den
smalspåriga Ohsabanan (Gällaryds och Voxtorps socknar).
Kyrkomiljöer är en betydelsefull ärendekategori och under året har antikvarisk medverkan
genomförts i över 40 ärenden. De två uppdrag som medfört störst visuella förändringar har
gällt ny färgsättning på Nykyrka kyrka och byte av yttertak från spån till kopparplåt på
Forserums kyrka. Utöver detta har gravstensinventeringar utförts på kyrkogårdarna i Bälaryd,
Frinnaryd, Kråkshult, Flisby, Norra Solberga, Kållerstad, Ås och Forsheda. Vidare har 6
beskrivningar och karaktäriseringar av kyrkor och kapell genomförts på uppdrag av Växjö stift.
Museets pedagogiska verksamhet är ett prioriterat område. Under 2017 har samarbete genomförts med flera av länets kommuner via de så kallade skapandeskola medlen som tilldelats
kommunerna. Kommuner som varit samverkansparter via ”skapande skola” är Jönköping,
Habo, Mullsjö, Vetlanda, Sävsjö, Gnosjö, Gislaved och Aneby. Museets pedagogiska program
har haft 6027 deltagande elever.
Museet har genom dess publika verksamhet visat 23 utställningar. En av utställningarna, ”I
telefonen finns hela människan” (en anpassad version för mindre platser) har presenterats i
Sävsjö kommun. Vi har erbjudit 471 programaktiviteter i Jönköping samt 19 i länet. Museet
har varit samverkanspartner vid ett antal större externa och interna event så som Kultur för
äldre (ett samarbete med Region Jönköpings län).
Samverkans- och samarbetsrelationer med föreningsliv och civilsamhället har fortsatt i
kontinuitet. En särskild insats har genomförts i samarbete med Värnamo gummifabrik där
etableringen av en kulturarvsnod är pågående. Ett liknande samarbete för etablering av en
kulturarvsnod görs med Aneby kommun. Dessutom fortsätter samarbete med Region
Jönköpings län gällande ”Kultur och hälsa” samt ”Möten med minnen”, som del i ett program
för stöd till Alzheimer-patienter. Under 2017 har fortsatt samverkan med Bjuggska fonden (två
årliga stipendieutdelningar) samt Åke Andréns stiftelse genomförts där årets stipendiat Eva
Mag genomfört en skulpturutställning.
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Tillsammans med ”Kultur och utveckling”, Region Jönköpings län, har museet fortsatt
samarbetet med det så kallade RUM203. Ett projekt där en mångfald av aktiviteter,
utställningar och workshops även under 2017 fått plats. Samarbetet är långsiktigt och har som
ambition att verka som en plattform och kreativ miljö där en mångfald av gestaltningsformer
och perspektiv får plats.

Flerårsöversikt
Nedan visas utvecklingen under de tre senaste åren.
Not. 12
Rörelsens intäkter (tkr)
Årets resultat (tkr)
Soliditet

2017

2016

2015

45 017
- 811

44 501
120

48 332
147

53,4

53,8

50,8

Stiftelsens förändring i eget kapital
Stiftelsekapital
Ingående stiftelsekapital

Årets resultat
Utgående stiftelsekapital

2017

2016

14 865 858

14 745 908

-811 107

119 950

14 054 751

14 865 858

Noteras bör att 2017 års budget hade ett planerat underskott om 4 130 000 vilket innebär
att man bör se det slutliga resultatet som tillfredställande.
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Verksamhetsplattform 2015 – 2018
Målprogrammet för 2015–2018 är framtaget (beslutad i styrelsen 2015-05-11) via en dialogprocess som genomfördes våren 2014. Medarbetare och ledningsgrupp har via ett tiotal möten
utifrån uppdragsbeskrivning och prioriterade mål i regionens kulturplan formulerat en
verksamhetsplattform, samt fem så kallade generella mål.
Vision
Ditt länsmuseum för ett rikare liv.
Uppdrag
Genom delaktighet tillgängliggöra ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas.
Verksamhetsidé
Vi ska erbjuda upplevelser som berikar livet och ger möjlighet till reflektion och förståelse för vad ett
levande kulturarv kan vara samt tillhandahålla expertis och kunskapsunderlag inom kulturmiljöområdet för att bidra till samhällets utveckling.
Våra löften
Vår verksamhet ska vara en plats för överraskande möten som berör och berikar.
Vi är lyhörda, lösningsorienterade, tydliga och respektfulla mot besökarna och varandra.
Kärnvärden/Vi är:
Angelägna
Nyfikna
Kunniga
Modiga
Fokusområden:
Kulturmiljövård
Kunskapsutveckling
Publik verksamhet

Mål 1. Museet ska ge alla möjlighet att ta del av kulturarv genom konst- och kulturupplevelser i Jönköpings län, emellertid med barn och unga som ett särskilt prioriterat område.
Mål 2. Museet ska stärka sin identitet som vetenskaplig forsknings- och kunskapsutvecklande
institution.
Mål 3. Museet ska förvalta sina samlingar på ett mer hållbart och användarvänligt sätt och
uppnå en medveten samlingstillväxt.
Mål 4. Museets resurser ska hanteras på ett hållbart, metodiskt och funktionellt sätt.
Mål 5. Museet ska stärka sin roll som regional och nationell resurs och samarbetspartner.
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Effekttabell
Nedan är ett urval av målprogrammets effektmål och utfallet av dessa under 2017 redovisade.

Effektmål

Utfall

Kommentar

Museet ska erbjuda upplevelser som berika livet
för våra användare och ger möjlighet till reflektion och förståelse för vad ett levande kulturarv
kan vara Vi ska öka tillgängligheten till museet
och dess plattformar för museiovana besökare.

Museets pedagogiska verksamhet har
utvecklat ett samarbete med länets
kommuner via ”skapande skola”.

Utifrån befintliga utställningar har
man arbetet med frågor som normer,
mänskliga rättigheter och demokrati

Kunskapen om kulturarv ska öka för både medborgare och verksamhet genom museets aktiva
engagemang i nationella och internationella nätverk.

Museet agerar utanför länsgränserna
inom alla enhetens discipliner och samverkar med regionala museers branschorganisationer. Medarbetare deltar kontinuerligt i nationella nätverk inom museisektorns hela bredd.

Resultat och erfarenheter härav implementeras i museets verksamhet
och påverkar således interaktionen
med medborgaren.

Museets samlingar ska upplevas som angelägna
och tillgängliga av användarna genom att vi har
nya magasin och möjlighet till underhåll av
befintliga byggnader i Friluftsmuseet, Jönköping.

De fysiska lokalerna för samlingarna är
undermåliga och underdimensionerade
även om visa justeringar genomförts gällande säkerhet och skadedjurbekämpning.

Museet har fortsatt ett akut behov av
nya samlingsmagasin då insamlingsaktiviteter inte längre går att bedriva
proaktivt då utrymme för lagring
saknas. En dialog med RJL och Jkpg
kommun är avgörande för hur den
samlande verksamheten utvecklas
under kommande planperiod 2018–
2020.

Museets användare och finansiärer upplever oss
som professionella, trovärdiga och relevanta.

Huvudmännen får ständiga rapporter
om museets organisatoriska samt
publika aktiviteter. Senast via
broschyren ”Vad är vitsen med vårt
länsmuseum?” vilken distribuerats till
regionens samtliga kommunledningar
samt regionens politiska ledning.

Museets medarbetare upplever museet som en
funktionell och attraktiv arbetsplats. Museet har
rätt kompetens för att uppfylla verksamhetens
mål.

Museet arbetar kontinuerligt med
systematiska förbättringar gällande den
fysiska som psykiska arbetsmiljön via
skyddsronder, medarbetarenkät,
riskanalyser och dialog med fackliga
representanter.

Museet ska tillsammans med civilsamhället verka
i hela länet. Museet tillhandahåller kunskapsunderlag och expertis för att bidra till samhällets
utveckling och berika människors liv. Museet
bidrar till den regionala attraktiviteten samt till
att stärka natur- och kulturturismen. Vi ska också
vara attraktiva i ett nationellt perspektiv.

Museet har fortsatt med och utökat
publikationen via museets hemsida
gällande kulturmiljöer under begreppet
”Smultronställen”.
Det har fortsatt genomförts ett omfattande visningsprogram kring kulturmiljöer i staden och länet.
En ny responsiv och målgruppsanpassad
hemsida har utvecklats.
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Ett utvecklingsarbete med fokus på
ökad länsaktivitet har påbörjats.
Vilket resulterat till utvecklingen av
s.k. kulturarvsnoder i Värnamo och
Aneby. Målet under planperioden är
att dessa ska finnas i alla länets kommuner.

Nyckeltal
Besökare, inklusive
stadshistoriska utställningen:

133 246 personer.
(2016: 132 900 personer)

Programverksamhet:

471 programaktiviteter (varav 19 genomfördes utanför
Jönköpings kommun).
(2016: 301 programaktiviteter varav 11 utanför Jönköpings
kommun)

Utställningar:

23 utställningar var av 5 är permanenta.
(2016: 19 utställningar varav 4 är permanenta)

KMV ärenden:

316 varav arkeologi 98, byggnadsvård 130,
konservering 88.
(2016: 347 varav arkeologi 128, byggnadsvård 137,
konservering 82)

Digitala besök:

Flickr 161 796, YouTube 8216 och museets bloggar
147 056 knutna till samlingar och publika aktiviteter.
Sammanlagd digital aktivitet 317 068.

Viktiga förhållanden och väsentliga händelser
Även under 2017 har museet fortsatt verkat under tämligen pressade resursförhållanden.
Uppdragsverksamheten arbetar fortsättningsvis i en stark konkurrensutsatt omgivning.
Detta har inneburit att nya intäkter från olika uppdrag inte täckt enhetens kostnader vilket
medfört att resultatet balanserats via nyttjandet av tidigare intjänade rapportmedel.
2016 fick museet ett tillfälligt ekonomiskt tillskott av statliga medel för integrationsaktiviteter
som fördelades via Region Jönköpings län. Museet genomförde 2016–2017 ett projekt kallat
”Språkkonst” med syfte att utifrån museets utställningar skapa återkommande tillfällen för
möten, visningar och workshops med syfte att gynna språkutveckling. Flera av länets
kommuner har deltagit i projektet.
De senaste årens resursåtstramning har under en period visat sig ha en negativ effekt på
besökssiffror. 2014 års 138 000 blev under 2015 till 120 000 för att, som en effekt av
prioritering och en proaktiv hållning från LLK projektet (Länet Lärande Kommunikation),
under 2016 åter öka till 132 900 besökare.
Under 2017 ökade det totala besöksantalet något till 133 246 men man bör då ha i beräkningen att verksamheten i Jönköpings stadspark var stängt under sommaren 2017. Besöken i
museibyggnaden ökade från 87 207 till 106 741 vilket är en ökning med 22%. Något som är
effekten av publikdragande utställningar och museets utökade pedagogiska verksamhet.
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Utöver museibyggnaden bedriver museet verksamhet i; Friluftsmuseet i Jönköpings stadspark, kulturvandringar och föreläsningar på olika platser, produktion och underhåll av den
stadshistoriska utställningen i Arkivhuset och assistens i Forskarsalen.
Hösten 2017 genomfördes en medarbetarundersökning. Undersökningen har tidigare även
genomförts 2014 och 2011. Svarsfrekvensen var mycket hög, 41 av 43 enkäter inkom vilket
innebär en svarsfrekvens på hela 95,3%. Detta är en mycket hög svarsfrekvens vid en
nationell jämförelse och högre än tidigare undersökningar.
Som helhet visar resultaten att en majoritet av personalen har en förhållandevis god arbetsmiljö samt känner en stolthet och lojalitet i relation till sin arbetsplats. Personalen trivs på sitt
arbete och med sina arbetsuppgifter, känner att man utvecklas, samarbetar och tar ansvar.
Vidare upplever personalen att krav och förväntningar är tydliga, att man har goda påverkansmöjligheter och att man arbetar målinriktat. Vid den föregående mätningen var den
psykosociala arbetsmiljön i sin helhet ett tydligt utvecklingsområde. Här har det skett en
tydlig och positiv förändring.
Större genomförda eller beslutade organisationsförändringar
Under året har beslut fattats om utökning av organisationen med en tillsvidaretjänst som
arkeolog med forskarkompetens. Rekryteringsprocessen slutfördes inte, då ingen av de
sökande uppfyllde kravprofilen. Beslut har även fattats om utökning av organisationen med
en tillsvidare tjänst som verksamhetsutvecklare med inriktning interaktion och en verksamhetsutvecklare med inriktning pedagogik. Båda tjänsterna är tillsatta. Beslut har även fattats
om utökning med en tjänst som verksamhetsutvecklare med inriktning konst. Rekryteringsprocess startar under våren 2018.
Styrelsen har fattat beslut om att ofrivilliga deltidsanställningar inte längre ska förekomma.
Inom verksamheten finns idag ofrivilliga deltidsanställningar inom besöksservice. Erbjudande
om heltidsanställning kommer att ske under 2018. På enheten Verksamhetsstöd har
personalresursen minskat med en tjänst, då tjänsten som kontorsvaktmästare inte ersatts,
efter en pensionsavgång. Arbetsuppgifterna har överförts till andra medarbetare inom
enheten, vilket medfört utveckling av kompetens och arbetssätt inom enheten.

Större genomförda eller beslutade investeringar
Ett stort renoveringsarbete har genomförts under sommaren, då de slitna originalfönstren i
Lettströmska byggnaden har bytts ut. Konstverket ”Vatten” i museiparken har ommålats.
Även personallunchrummet har fått en uppfräschning, då köksdelen har bytts ut, mer plats
för förvaring och bättre tillgänglighet har skapats. Större inköp av nya bokhyllor till kontorsrummen har gjorts. Delar av receptions- och butiksdisk har förnyats och bytts ut, för bättre
anpassning till de arbetsuppgifter som genomförs vid disken.
De förslag som kommunen arbetat med för att förbättra godsmottagningen har inte
realiserats. Godsmottagningens utformning innebär stora risker för museets personal,
leverantörer och de många förbipasserande på trottoaren. Fortsatt stor utmaning då inga
förbättringar har skett i museets externa magasin. Magasinet uppfyller inte de krav som ställs
på arbetsmiljö, säkerhet och vård av samling.
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Museet inledde redan under senhösten 2014 en process med upphandlingsaktiviteter för att
investera i en ny uppsättning säkerhetsmontrar. Detta är ett investeringsprojekt som sträcker
sig över ett flertal år som direkt följd av att tidigare montersystem inte klarar av professionella
krav, samt att ett gemensamt gestaltningsuttryck gällande monterparken eftersträvas. Då
museets publika verksamhet under 2015 hade en situation med pressade resurser (monterinvesteringen relaterar till dessa) innebar detta att nybeställningar av montrar avstannade
något för att under 2016 och 2017 åter igen beställas med en anpassad ekonomisk plan.
Friluftsmuseet/Stadsparken
I Jönköpings stadspark finns elva fastigheter som tillhör museets samlingar. De är en samling
hus som gestaltar gångna tiders boende och livsförutsättningar i ett bondesamhälle. Samlingen
har varit del i stadsparkens utformning sedan tidigt 1900-tal och bör ses som en viktig del i
både stadens som museets historia. Redan under 2016 ökade behovet av omvårdnad av byggnaderna vilket då innebar en kostnad till närmare 0,5 miljoner. Under 2017 tillkom fortsatta
underhållsarbeten till en kostnad av 400 000 kronor.
Prognosen för fortsatt underhållsbehov pekar på att friluftsmuseet kommer behöva en väsentlig
ekonomisk insats under planperioden 2018–2020. Då Region Jönköpings läns prövning kring
en framtida förvaltningsform, avslutats (vilken låg till grund för en avvaktande inställning från
Jönköpings kommun) och verksamhetsorganisationen fortsätter som stiftelse finns det skäl att
inleda en aktiv dialog med Jönköpings kommun om samverkan kring en långsiktigt hållbar
förvaltning och användning av stadsparksmiljön.
Större gåvor och bidrag
Donationer och gåvor till museet finns uppställda under not 3.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Osäkerhet om framtida utveckling och händelseförlopp är ett naturligt riskmoment i all
verksamhet. Vad gäller den bedrivna uppdragsverksamheten är Länsmuseet av naturliga skäl
exponerad för såväl generella omvärldsrisker som risker i form av politiska beslut, övergripande förändringar av regelverk med mera. Förändringar i kundbeteenden generellt liksom
konkurrenters agerande påverkar efterfrågan av olika tjänster inom uppdragsverksamheten.
Specifika risker för uppdragsverksamheten är följande:
Kundförluster
Kreditrisker uppstår främst genom kreditexponering i uppdragsverksamheten. Löpande sker
en riskbedömning av kundens kreditvärdighet där finansiella ställning beaktas, liksom tidigare erfarenheter och andra faktorer. Kundfordringarna är spridda över ett stort antal
kunder. Några väsentliga förluster uppstod varken under 2017 eller 2016.

Framtida utveckling
Region Jönköpings län har beslutat om en kulturplan för perioden 2018 – 2020. Den ligger
till grund för hur uppdraget till Jönköpings läns museum kommer formuleras. Museet
baserar sin strategiska utvecklingsplan på de nationella kulturpolitiska målen, regionens
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utvecklingsstrategi (RUS), regionens kulturplan och det uppdrag till länsmuseets som
formulerats utifrån regionens kulturpolitiska prioritering. Dessutom tar museets strategiska
plan naturligtvis hänsyn till stiftelsens stadgar och ändamålsbeskrivning samt den av
riksdagen nyss beslutade museilagen 2017:563 och dess formuleringar.
I kulturplanen formuleras de kulturpolitiska prioriteringarna som:
• Kulturell infrastruktur
•

Villkor för konstnärligt skapande

•

Fokus på barn och ungas kultur

•

Tillgängligt kulturliv

•

Interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete

•

Samverkan och dialog

I museilagen 2017:563 kan man utläsa följande:
•

Ett museum ska utifrån sitt ämnesområde bidra till samhället och dess utveckling
genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning.

•

Museihuvudmännen ska säkerställa att ett museum har ett bestämmande inflytande
över verksamhetens innehåll.

•

Utställningar och annan publik verksamhet vid ett museum ska vara
kunskapsbaserad och präglas av allsidighet och öppenhet.

•

Utställningar och annan publik verksamhet vid ett museum ska vara tillgänglig för
alla och anpassad till användarnas olika förutsättningar.

•

Ett museum ska bidra till forskning och annan kunskapsuppbyggnad, bland annat
genom att ha hög kompetens inom sitt ämnesområde.

•

Ett museum ska aktivt förvalta sina samlingar för att nå verksamhetens mål.

•

Regeringen får meddela föreskrifter om att de statliga museerna får överlåta föremål
ur sina samlingar till andra museer inom det allmänna museiväsendet.

•

Regeringen får även meddela föreskrifter om förfoganden över sådana föremål i de
statliga museernas samlingar som har ett begränsat kulturhistoriskt värde.

•

Museerna och museihuvudmännen ska samverka i syfte att ge alla tillgång till
museernas samlade resurser, bland annat genom att ställa föremål ur de egna
samlingarna till varandras förfogande.

Utifrån ovan beskrivna text kan man utläsa att länsmuseet har att verka inom fälten
Gestaltning, Infrastruktur, Samhällsbygget, Demokrati och allas rätt till kultur, Bildning och
kunskapande samt Samling och förvaltande. I en sådan bred kontext ska museet verka i hela
länet.
Institutionen ska också arbeta med ett proaktivt samlande med tillhörande förvaltning och
utveckling av samlingsaktiviteter vilket innebär att bygga en långsiktigt hållbar
förvaltningsmiljö för objekt där arbetsmiljö, objektsäkerhet i form av klimat och stöld är
säkerställd. Vi ska inom det arbetet dessutom agera i interaktion med civilsamhället, skapa
delaktighet och säkra tillgänglighet för människor med varierande behov. Både fysiska som
kognitiva.
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Under 2018 inleder museet en större satsning på framtagandet av en ny kulturhistorisk basutställning. Arbetet kommer genomföras med både intern och extern personal. I skrivande
stund är det emellertid något osäkert om arbetet sker i flera faser eller om resultatet
presenteras i fullt färdig producerad form. Den slutliga finansieringsplanen är avgörande för
vilket alternativ som kommer komma till stånd.
Under planperioden kommer museet arbeta med innehållsutveckling med fokus på samspel
mellan samlande, kunskapsutveckling och publik verksamhet där utställningar, interaktion
med civilsamhället, publikationer och digitalåtkomlighet är identifierade
utvecklingsområden.

Styrelse 2015 – 2018
Region Jönköpings län

Raymond Pettersson (C), ordförande
Anders Berglund (S)
Mari Lindahl (L)
Suppleanter:
Arne Ekegren (M)
Håkan Sandgren (S)

Jönköpings kommun

Inger Gustafsson (L) 1:e vice ordförande
Göran Gynnerstedt (KD)
Eva Swedberg (S)
Suppleanter:
Tevfik Altonchi (M)
Eber Fransson (S)

Jönköpings läns hembygdsförbund

Irene Oskarsson, 2:e vice ordförande
Kjell Gunnarsson
Carl Johan Stillström
Suppleanter:
Margaretha Bladh
Magnus Wahlström

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Mattias Sörensen
Suppleant:
Per-Olof Ringquist

Jönköpings läns museum
Personalrepresentant

Museichef, sekreterare

Jönköpings läns konstförening
Adjungerad

Britt-Marie Börjesgård
Suppleant:
Kristina Jansson
Sergei Muchin
Suppleant:
Liselotte Munther

Helena Agerman
Suppleant:
Mario Rojas
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RESULTATRÄKNING
Rörelsens intäkter
Bidrag
Övriga rörelseintäkter

Not

2017

4
5

Summa intäkter

2016

29 560 976
15 456 074

28 485 224
16 015 628

45 017 050

44 500 852

391 675
19 631 385
25 447 083
1 320 864

313 386
18 282 820
24 536 123
1 315 533

46 791 007

44 447 862

1 773 957

52 990

17 043
947 151
1 598
255

79 161
115 940
128 626
485

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

7
6
8

Summa kostnader
Rörelseresultat

-

Finansiella intäkter och kostnader

Utdelning på aktier/fonder
Realisationsvinster på aktier/fonder
Realisationsförluster på aktier/fonder
Ränteintäkter

-

Summa finansiella intäkter och kostnader
Årets resultat

-
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-

962 851

66 960

811 107

119 950

BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR

Not

2017-12-31

2016-12-31

1 000
1 000
5 079 251
5 081 251

1 000
1 000
6 324 365
6 326 365

13 564 381
13 564 381

12 671 783
12 671 783

18 645 632

18 998 148

547 143
68 996
616 139

537 317
78 450
615 767

2 237 216
38 079
855 008
3 130 303

1 547 847
113 607
204 091
1 865 545

Kassa och bank

3 916 832

6 140 094

Summa omsättningstillgångar

7 663 275

8 621 406

26 308 906

27 619 555

2017-12-31

2016-12-31

Eget kapital
Stiftelsekapital

14 054 751

14 865 858

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

162 698
640 417
1 238 533
1 791 331
8 421 176
12 254 155

485 078
348 281
1 226 065
2 023 790
8 670 482
12 753 696

26 308 906

27 619 554

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Samlingar
Stadsparken
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
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Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Handelsvaror
Pågående arbete
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa tillgångar
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

10
11

Summa eget kapital och skulder
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Not 1
Tilläggsupplysningar
Redovisnings- och värderingsprinciper och bokslutskommentarer
Årsredovisningen upprättas enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.
Intäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för
egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till
verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas.
Intäkt vid försäljning av varor och tjänster redovisas normalt vid försäljningstillfället.
Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna
bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.
Varulager
Handelsvaror värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet
på balansdagen.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar.
I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent
i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den
nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte
delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska
fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. Realisationsvinst
respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt
respektive Övrig rörelsekostnad.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod.
När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.
Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider
tillämpas:
Datorer 33 %
Inventarier 10-20 %
Ersättning till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med
att de anställda utför tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda
redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in.
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Uppskattningar och bedömningar
Stiftelsen gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga
resultatet. Det finns inga uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga
justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande år.
Leasing
Stiftelsens samtliga leasingavtal redovisas som operationella, d v s leasingavgiften (inklusive
första förhöjd hyra) redovisas linjärt över leasingperioden. Storleken på de framtida
leasingavgifterna redovisas i noten till nominellt belopp.
Finansiella tillgångar
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med tillägg för
direkta transaktionsutgifter.
Efter det första redovisningstillfället värderas långfristiga placeringar enligt lägsta värdets
princip, dvs till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta.
Alla tillgångar som innehas för riskspridning anses ingå i en värdepappersportfölj och betraktas
därmed som en post vid värdering enligt lägsta värdets princip respektive vid nedskrivningsprövning.
Pågående arbeten
Pågående arbeten värderas till nedlagda kostnader inklusive skälig andel av indirekta kostnader
Not 2
Uppskattningar och bedömningar
Vid upprättandet av årsredovisningen krävs att kvalificerade uppskattningar och bedömningar görs
för redovisningsändamål. Dessa kan påverka såväl resultaträkning och balansräkning som tilläggsinformation som lämnas i de finansiella rapporterna. Dessutom görs bedömningar vid tillämpningen
av aktuella redovisningsprinciper. Uppskattningar och bedömningar spelar en viktig roll bland annat
vid värderingen av:
Värdering av kundfordringar
Värdering av osäkra kundfordringar inom uppdragsverksamheten sker individuellt baserat på bedömd
betalningsförmåga. Kundfordringarna består av en relativt stor mängd kunder, dvs. det finns därmed
oftast ingen enskild stor fordran vilket ger en god riskspridning.
Bedömd nyttjandeperiod för materiella anläggningstillgångar
De antaganden som gjorts avseende ekonomisk livslängd per anläggningstyp sker med utgångspunkt
från den erfarenhet museets ledning har av liknande tillgångar och den tänkta användningen i verksamheten.
Under 2017 har en generell diskussion uppkommit kring hur de olika Länsmuseerna i Sverige redovisar
värdet av sina samlingar. I nuvarande tolkning av redovisningsregelverket så har de allra flesta länsmuseerna
inte tagit upp något värde i balansräkningen i årsredovisningen avseende dessa samlingar då man ansett
att de inte kan åsättas ett värde då de förvaltas för allmänheten och ej kan avyttras. En diskussion pågår nu
inom FAR, som är branschorganisationen revisorer och redovisningskonsulter, och ett uttalande i frågan kan
väntas under 2018. Under den tid fram till att ett yttrande erhålles i frågan är det Jönköpings Läns Museums
bedömning att nuvarande redovisning är den som gäller.
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Bedömning av behov avsättningar
I Länsmuseets uppdrag ingår att framställa rapporter i olika pågående och avslutade projekt inom arkeologi,
konservering och byggnadsvård. Återstående kostnader för färdigställande av rapporter finns reserverade i
Länsmuseets bokslut. Länsmuseets ledning gör kontinuerliga bedömningar av att erforderliga avsättningar finns
och har ett stort fokus på att säkerställa att rätt prioritering sker i det pågående arbetet med rapportskrivning.
Förekomsten av eventualförpliktelser
Länsmuseet är avtalspart i ett flertal avtal av varierande karaktär. Avtalens komplexitet kan vara av varierande
karaktär och Länsmuseet är då, av naturliga skäl, exponerade för större risker som negativt kan påverka
verksamheten. Museets ledning utför löpande uppskattningar och bedömningar avseende ingångna avtal
för att bedöma Länsmuseets riskexponering.
Not 3
Gåvor som inte redovisats i resultat-eller balansräkningen
Stiftelsen har under året erhållit gåvor enligt nedan.
Givare:

Typ av föremål:

Kjell Simonsson, Taberg, genom Lennart
Gustavsson, Tabergs bergslags
hembygdsförening

Flintämnen/-stycken, 2 st, Månsarp socken

Ulla Cook, Jönköping, efter avliden släkting

Arkeologiska artefakter från bland annat Habo

Albin Qvarnström, Jönköping

Föremål funnit i Vättern (lersten)

L. Johansson, Aneby

Brända ben (8 fragment), lösfynd från gravfält,
Marbäck socken

Ingemar Svensson, Slätten/Norrahammar, genom
Flintstycke, , Sandseryd socken
Tabergs hembygdsförening
Ingrid Andersson, Bankeryd

Modell av Bäckaby kyrka

Linnéa Kallerskog, Jönköping

Grammofonstift för stenkakor, 2 plåtaskar

Lena Andersson, Bankeryd

Klappra,”ljudsmälla”

Maj Larsson, Jönköping, genom Anders Larsson,
Gränna

Textila föremål, 3 st, tillverkade av Lina Andersson,
Öggestorp

Siv Andersson, Forserum

Jacquardväv duk

Mikael Landberg, Bunnström
Saab AB, Avionics Systems, Jönköping

Föremål, 4 st, från O Landbergs lanthandel,
Bunnström
Samling av beredskapsföremål, 36 st, från
verkskyddet vid Saab AB, Jönköping

Liselotte Frostfeldt

Fotoram

Anders Jonsson, Jönköping

Fat av tenn med graverat motiv av Jönköpings läns
museum 1956
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Not 4
Erhållna bidrag
Region Jönköpings län
Jönköpings kommun
Riksantikvarieämbetet
Länsarbetsnämnd, lönebidrag

2017
20 934 921
6 823 809
517 190
1 285 056
29 560 976

2016
20 017 000
6 728 374
500 102
1 239 748
28 485 224

Lokalerna som ägs av Jönköpings kommun disponeras hyresfritt. Värdet härav har av
Jönköpings kommun beräknats till 6 823 809 kr (6 728 374 kr) vilket har redovisats
som anslag från Jönköpings kommun respektive kostnad för lokaler.
Not 5
Övriga rörelseintäkter
Konsultverksamhet
Butik och förlag
Hyresintäkter
Övriga rörelseintäkter

2017
10 537 475
855 857
429 600
3 633 142
15 456 074

2016
11 498 705
794 280
481 521
3 241 122
16 015 628

Not 6
Anställda och personalkostnader

Antalet anställda

2017

varav män

2016

varav män

42

13

43
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Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2017
Löner och
ersättningar

Sociala
kostnader

Styrelse och museichef
(varav pensionskostnader)
Övriga anställda
(varav pensionskostnader)
Summa

643 787
273 204
6 726 053
1 872 592
7 369 840

1 148 575
15 549 206
16 697 781

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
2017
Antal på
balansdagen

2016
Löner och
ersättningar

Sociala
kostnader

1 139 000
15 423 000
16 562 000

425 758
81 788
6 547 059
1 371 212
6 972 817

2016
Varav män

Antal på
balansdagen

Varav män

Styrelseledamöter

12

58%

12

50%

Museichef

1

100%

1

100%
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Not 7
Operationell leasing
Framtida minimileaseavgiftersom ska erläggas
Förfaller till betalning inom ett år
Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter

2017
3 376 537
773 530
2 708 158

2016
2 083 235
467 491
1 615 744

571 290

585 082

Den operationella leasingen utgörs i allt väsentligt av hyrda inventarier och bilar.
Storleken på de framtida leasingavgifterna redovisas till nominellt belopp. Inventarier
leasas på tre till fem år med möjlighet till utköp. Bilar leasas på tre till fyra år med möjlighet
till utköp.
Not 8
Materiella anläggningstillgångar
Samlingar
Ingående ack värde
Utgående ack värde

2017-12-31
1 000
1 000

2016-12-31
1 000
1 000

Stadsparken
Ingående ack värde
Utgående ack värde

2017-12-31
1 000
1 000

2016-12-31
1 000
1 000

Inventarier
Ingående ack anskaffningsvärde
Årets förändringar
Inköp/omfördelning från pågående nyanläggning
Utgående ack anskaffningsvärde

2017-12-31
16 985 535

2016-12-31
16 156 020

75 750
17 061 285

829 515
16 985 535

Ing ack avskrivningar
Årets förändringar
Avskrivningar enl plan
Utg ack avskrivningar
Summa enligt balansräkning

-

10 661 169

-

9 345 636

-

1 320 864
11 982 033

-

1 315 533
10 661 169

5 079 251
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6 324 365

Not 9
Långfristiga värdepappersinnehav för stadigvarande innehav
Antal
HBF Svenska Småbolag
572,4603
HBF Sverige IDX Crit
3342,332
HBF Amerika Tema A1
589,7012
HBF Europa Tema A1
814,1972
HBF Sverige OMXSB Index
4126,1363
HBF Lux Am Små Sek
1829,113
HBF Ftgobl-Inv Gr Cri B5
21950,9871
Global Selektiv Hedge
7758,3075
HBF Långränte Criteria
9206,944
Japanfond
6037,0917
Räntestrategi Criteria
32241,5884
HBF Tillväxtmarknad Tema
2987,0331
Handelsbanken AIO 122AN 190529
260000
Handelsbanken AIO 113AX 180608
400000
Handelsbanken AIO 113AZ 180608
400000
Handelsbanken AIO 100AX 190514
500000

Bokfört värde
521 749
474 608
360 785
283 408
825 063
856 054
2 193 694
825 000
1 033 550
433 036
3 315 353
691 761
291 720
448 800
448 800
561 000
13 564 381

Värdering har skett till lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet enligt kollektiv
värdering. Marknadsvärdet per 2017-12-31 uppgår till 15 339 607kr.
Not 10
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
Ingående balans
Erhållet under året
Ianspråktaget under året
Summa utgående balans
Not 11
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Löner och semesterlöneskuld
Skuld sociala kostnader
Övriga upplupna kostnader
Reserveringar för pågående projekt
avseende konsultverksamhet

Not 12

2017-12-31
2 023 790
300 000
532 459
1 791 331

2017-12-31
724 318
679 017
20 283

-

2016-12-31
1 186 240
1 054 500
216 950
2 023 790

2016-12-31
541 311
587 059
44 074

6 997 558
8 421 176

7 498 038
8 670 482

2017-12-31

2016-12-31

inga
inga

inga
inga

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
Not 13
Nyckeltal

Soliditeten har beräknats som stiftelsekapital i procent av balansomslutning.
Not 14
Händelser efter balansdagen
Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen.
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Bild och form
gestaltning
Genom dialog med vårdenheterna och i samspråk med konsten
skapa spännande, levande och attraktiva vårdmiljöer. Den offentliga gestaltningen består av både byggnadsanknuten konst samt
löskonst av god kvalitet. Med god kvalitet menas här att konsten tjänar sitt syfte i förhållande till
plats, verksamhet och innehåll. Byggnadsanknuten gestaltning samverkar med arkitekturen och
är beroende av nära samarbete mellan konstnär, arkitekt, verksamhet och byggprocess. Det är en
process som kräver god framförhållning, vilket är en förutsättning för långsiktigt gott resultat. Samarbete är upprättat med regionfastigheter och vikten av att bild och form gestaltning kommer
in tidigt i byggprocessen är på agendan.

Bild och form gestaltning arbetar efter verksamhetens behov genom dialog och uppföljning, och
har som ambition att hålla hög konstnärlig nivå i
samverkan med verksamheternas behov.
Vårt arbete präglas av respekt för den enskilda människans eget tänkande, reflektion och ett
normkritiskt arbetssätt. Vi genomför cirka 40-60
gestaltningar per år av olika dignitet.

Verksamhet 2017
Under året har bild och form gestaltnings uppdrag
fortgått med att fasa in nybyggnadsprocesser i det
ordinarie gestaltningsarbetet, samt arbetet med
regionens konstregister.
Fokus har legat på överförandet av inventerad
konst till nya konstregistret, kartläggning gällande vård av regionens konstsamling samt processa
in arbetet med ny– och ombyggnationer.

Ny- och ombyggnationer
Vid ny- och större ombyggnationer i Region
Jönköpings läns fastigheter tillförs extra medel
för konstnärlig gestaltning. Just nu pågår många

om- och nybyggnationer i regionens fastigheter vilket har ökat belastningen på bild och form
gestaltnings verksamhet. Under 2017 fortsatte
arbetet med nya Värnamo sjukhus och Höglandssjukhuset Hus 37 i samverkan med två projektledare. Ryhov D1+D2 samt nya vårdcentralen
Råslätt och strålenheten fas 2 har inletts.
Gestaltningsuppdrag utlysta 2017
• Höglandssjukhuset i Eksjö Uppdrag 1:
Digitala förlagor till väggestaltning
i korridorer. RJL 2017/3344
• Höglandssjukhuset i Eksjö Uppdrag 2:
Rum för stillhet och eftertanke. RJL 2017/3345
• Höglandssjukhuset i Eksjö: Visningsrum
för avskedstagande. RJL 2017/1002
• Höglandssjukhuset i Eksjö:
Taket plan 6. RJL 2017/1850
Antal skissuppdrag gestaltning 2017
Konstnärer män: 5 st
Konstnärer kvinnor: 7 st (+ 3 st tävling)
Totalt: 11 st

VERKSAMHETSBERÄTTELSE KULTUR OCH UTVECKLING 2017 | 3

BILD OCH FORM GESTALTNING

Antal utsedda konstnärer för
gestaltningsuppdrag 2017
Konstnärer män: 1 st
Konstnärer kvinnor: 4 st
Totalt: 5 st

Konstsamlingen
För att förstå vår samtid behöver vi sammanhang
och kunskap om vår historia. Att tillgängligöra
konstsamlingen genom offentlig gestaltning och
aktuellt konstregister bidrar vi med ett historiskt
och samtida värde. Konstinköp i regionen har
gjorts sedan 1950-talet, och samlingen har därmed vid spridning på uttryck och bred tidsanda.
Konstsamling innehåller idag cirka 14 000 konstverk, merparten är placerade i regionens verksamheter. Konstinköp görs kontinuerligt för att ge
konstsamlingen ett samtida värde och möta verksamheternas behov av gestaltning. Medborgarna i
Jönköpings län ges därmed möjlighet att möta och
uppleva samtidskonst i det offentliga rummet.
Konstregister

För att registrera konsten används nu en konstmodul i systemet Landlord. Konstmodulen innebär bland annat att vi framöver får möjlighet att
samköra konstverkens placering med regionfastigheters fastighetsbeteckningar. Arbetet med införandet av nya konstregistret har slutförts. Kvalitetssäkring av information och bilder kvarstår
och beräknas ta ytterligare några år beroende på
resurser. Regionens konstregister revideras och
underhålls för att vara aktuellt.
Idag registreras och märks alla inköpta konstverk
manuellt.

Avskrivning av konst

Konst i offentliga miljöer inomhus och utomhus
utsätts dagligen för större slitage än konstverk som
hänger i klimatanpassade lokaler, konsthallar, museer med mera. Idag sker alltför kostsamma och
resurskrävande arbetsinsatser för att hålla ordning
på icke brukbar konst. Konstverk som inte längre
tjänar sitt syfte, på grund av dåligt skick, avskrivs
därför regelbundet.

Galleri- och ateljébesök
Bild och form gestaltning besöker regelbundet
gallerier, utställningar och olika konstsammanhang regionalt, nationellt och internationellt.
Ateljébesökens syfte är att lära mer om konstnärens arbetsinriktning, samt informera om kommande projekt och våra arbetsprocesser. Bild och
form gestaltning gör inköp av såväl traditionell
konst, video, ljus och ljudinstallationer. Det bidrar
med stöd till både lokala, nationella och internationella konstnärer.

Omvärldsanalys och nätverksträffar
Bild och form gestaltning bevakar samtidskonsten
i olika forum. Besöker konferenser, konstmässor
och deltar i diskussioner kring offentlig konst.
Dessa arrangeras av bland annat Statens konstråd,
Konstfack, nationella nätverk för offentliga konstverksamheter och Centrum för vårdens arkitektur
på Chalmers. Ambitionen är att samverka genom
kompetensutveckling, pröva, reflektera och ompröva för att hålla en hög konstnärlig dialog och
nivå. Samverkan mellan regioner står högt på
agendan.

Antal konstinköp 2017
Av manliga konstnärer: 58 st (147 konstverk)
Av kvinnliga konstnärer: 57 st (149 konstverk)
Totalt: 296 konstverk
Inventering av konst

Inventeringen av regionens konstsamling påbörjades 2015 och inkluderar idag samtliga vårdcentraler som Region Jönköpings län hyr eller äger.
På Länssjukhuset Ryhov är inventering påbörjad.
Övriga sjukhus och fastigheter är inte inventerade.
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Bild och form
Arbetar för att skapa förutsättningar för en bra utveckling av
bild- och formområdet i Jönköpings län och för att upprätthålla
den nödvändiga kritiska massan kring bildkonsten strävar vi efter
att utveckla och stärka samverkan mellan konstaktörerna i länet
men också, och inte minst, stimulera och vidareutveckla kontakter och samarbeten interregionalt, nationellt och internationellt. Arbetar därför för att den kulturella
infrastrukturen ska stärkas genom att öka samverkan mellan länets konstinstitutioner, konstnärer, fria
konstaktörer och samspelet med de olika bild- och formutbildningar som finns i länet. Verksamheten
stöttar också olika konst- och utställningsprojekt, Artist-in-residencies och erbjuder olika typer av
produktionsstipendier.

Prioriterade områden
(ur Regional kulturplan 2015-2017)

utvecklingsarbete inom bild- och
formområdet i länet.

• Att stimulera konstnärlig utveckling i länet
• Att skapa förutsättningar för att kunna ta
del av aktuell och angelägen samtidskonst
• Att främja diskussioner och förstärka kunskapsförmedlingen inom bild- och formområdet
• Att utveckla det internationella
och interkulturella samspelet
• Att stimulera tillgång till och intresse för
bild- och formkonst på gymnasie- och folkhögskolornas bild- och formutbildningar i länet
• Att stimulera intresse för bild och form för
barn och unga genom pedagogiska insatser
och skapa förutsättningar för eget skapande
• Att förbättra de professionella bild- och
formkonstnärernas villkor och förutsättningar för att arbeta i länet
• Att implementera och kvalitetssäkra 1 %
regeln vid större till- och nybyggnationer
• Att värna om och tillämpa MU-avtalet
• Att stärka samverkan mellan
konstaktörerna i länet
• Att utveckla ett strategiskt och långsiktigt

Verksamhet 2017
Art Talks
Art Talks är en serie konstnärssamtal, workshops
och konstnärliga presentationer av välkända och
framstående bild-, foto- och formkonstnärer som
arrangeras på olika platser i Jönköpings län i samverkan med civilsamhällets parter, med kulturinstitutioner, kommunala kulturförvaltningar, fria
grupper, konstnärer, konstföreningar, gallerier,
skolor med flera.
Ali Cherri

I sin konst utforskar bildkonstnären Ali Cherri
frågor om kulturarv, om ruiner och föremål och
om hur deras hantering påverkar vår förståelse av
historieskrivningen. Art Talks arrangerade ett
rundabordssamtal i samband med Ali´s utställning på Jönköpings läns museum och i samtalet
medverkade förutom Ali Cherri även Stockholms
dåvarande fristadsförfattare; den irakiske journalisten och konstkritikern, Ashraf Atraqchi,
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Staffan Lundén, Fil.Dr och verksam som lektor
vid Institutionen för globala studier, Lund och
Theodor Ringborg, Bonniers Konsthall.
Anna Ekman och Cecilia Järdemar

Anna Ekman och Cecilia Järdemar, konstnärer
och intitiativtagare till projektet ”Re-Visioning
Sweden-Congo”, presenterade projektet tillsammans med den kongolesiska konstnären Freddy
Tsimba i samband med invigningen av utställningen ”Les archives suédoises” på Jönköpings
läns museum. Anna Ekman och Cecilia Järdemar
har utgått från glasnegativ från Svenska Missionskyrkan och av arvingar till missionärer och hittat
bilder som delvis inte blivit arkiverade eller framtagna förut och som är en viktig men undangömd
del av både Sveriges och Kongos historia. Missionärerna var också del av en process där de dokumenterade den befintliga kulturen på de platser
där de bosatte sig – innan de förändrades eller förstördes som en del av kristnandet av samhällena.
The Soap Factory Exchange

I samband med residensutbytet mellan Kultivera
i Tranås och The Soap Factory gav fyra av Minneapolis konstnärer presentationer på Jönköpings
läns museum av sina arbeten och research i länet;
Moheb Soliman, Sarita Zaleha, Larsen Husby och
Lela Pierce. Konstnärerna var i Sverige för att påbörja researcharbete i länet som görs i samarbete
med projektet Nya Småland.
The Soap Factory, som inhyses i den gamla tvålfabriken i centrala Minneapolis är ett laboratorium
för konstnärligt experiment och utgör ett av USA
äldsta residensprogram, med ett 40 tal ateljéer, tre
gallerier och residensateljéer. The Soap Factory
stödjer konstnärer, arrangerar residenser och kurerar konstutställningar i Minneapolis med omnejd och utgör en stor kraft för samtidskonsten i
Minnesota.
Chun Lee Wang Gurt

Chun Lee var Kulturakademien i Mariannelunds
(KAiM) Artist In Residence 2017. Hennes vistelse i Mariannelund var en del av projektet KB ART
- an international platform for contemporary art
med stöd av bland annat Region Jönköpings län.
För Art Talks presenterade hon bland annat sina
tankegångar kring sitt nya verk ”Slottet” på Filmbyn Smålands Biograf i Mariannelund
Chun Lee Wang Gurt har varit tf. professor på

Konstfack, gästprofessor på konsthögskolor i
Shanghai och i Peking och har bland annat ställt
ut på Moderna muséet i Stockholm. I sitt hemland
Kina räknas hon som en av de viktigaste konstnärerna bland dem som kallas 78-års generation
och som var den första grupp som antogs när den
Centrala Konstakademin i Beijing öppnade igen
efter kulturrevolutionen.

Rum 203
Rum 203 är ett samarbete mellan Jönköpings läns
museum och kultur och utveckling. Det är ett
konstlabb, ett rum för experiment, en plats för att
testa idéer, att hålla workshops och samtal i, men
också en plats för att visa konst och konsthantverk
- både i det enskilda mötet som i den fördjupande
dialogen. Lokalen är placerad på Jönköpings läns
museum.
Anna Ekman och Cecilia Järdemar: Les
archives suédoises, del 2. Fragment

Anna Ekman och Cecilia Järdemar, konstnärer
och intitiativtagare till projektet ”Re-Visioning
Sweden-Congo”. Utställningen på Rum 203 var
ett nedslag i det pågående konstnärliga arbetet
kring ett arkiv med glasplåtsnegativ från de svenska missionsfälten i Kongo 1890-1930. Tillsammans med den kongolesiske skulptören Freddy
Tsimba undersöks vilka alternativa läsningar av
historien som kan uppstå genom att skapa nya verk
med arkivet som utgångspunkt.
Ateljéstipendiat 2017

Ateljéstipendiet ger konstnären möjlighet att fritt
experimentera eller utveckla ett konstnärligt arbete i större skala under en kortare tid. Stipendiet är
utformat så att konstnären får tillgång till Rum
203 på Jönköpings läns museum under en månad
för att använda rummet som processateljé. Stipendiet är ett samarbete mellan bild och form inom
kultur och utveckling i Region Jönköpings län och
Jönköpings läns museum.
Nina Ölund Noreskär blev årets ateljéstipendiat.
Hon är född och uppvuxen i Gislaved och utbildad på Dômen Konstskola i Göteborg 2009-2011,
därefter på Konstfacks kandidat- och masterprogram i konst 2011-2016.
Çağrı Saray: Spaces of Memory

Den turkiske konstnären och konstprofessorn
Çağrı Saray visade några av sina verk ur två av
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hans pågående projekt ”Spaces of Memory” och
”Threshold of Forgetting”. Båda projekten berör
historiska och sociala minnen i Turkiet.
Genom sina teckningar undersöker Saray platser i
Turkiet som innehar kollektiva, historiska och sociala minnen men hans teckningar kan också ses
som ett försök att utstaka någon form av långsiktighet och permanens i ett omvälvande politiskt
tillstånd. Platser och byggnader som Dolmabahçe
Palace, Istanbul University, Istanbul Måleri och
Skulptur Museum, AKM, Haydarpaşa Terminal
och Sansaryan har alla blivit föremål för Sarays
penna.
Sarays teckningar gör anspråk på att konservera
det kollektiva minnet men samtidigt genom teckningarnas diskontinuerliga linjespel understryker
han också minnets ständiga förlust. Att behålla
minnet, att inordna saker i arkiv och komma ihåg
årsdagar kräver ansträngning och upprepning.
Minnet skapar ritualer som förflyttar det förflutna
till ett ”nu”.
Ali Cherri: Från fragment till helhet

I samarbete med Jönköpings läns museum visades
den första separatutställningen med den erkände
filmaren och bildkonstnären Ali Cherri. Cherri,
som är född i Beirut, Libanon bor och arbetar i
både Paris och Beirut. Han utforskar frågor om
kulturarv, om ruiner och föremål och hur deras
hantering påverkar vår förståelse av historieskrivningen.
Installationen ”Fragments” består av föremål inhandlade på auktionshus i Europa. Men många av
föremålen är falska; bredvid en tusen år gammal
indisk byst ser du en förfalskad grekisk skulptur
som tillverkats nyligen i en parisisk förort.
I filminstallationen ”Petrified” lyfter frågor om
historiska konstgjorda föremål genom att titta
på det värde vi sätter på föremålets ursprung och
äkthet. Den nuvarande plundringen som sker i
konfliktdrabbade områden i Mellanöstern väcker
viktiga frågor om återuppbyggnaden och restaureringen av kulturarvet och hur detta påverkar vår
förståelse av äkthet. ”Petrified” är en resa in i döda
föremåls märkliga liv.
I filmen ”The Digger” får vi bekanta oss med Sultan Zeib Khan, en pakistansk vaktmästare som i
tjugo år har vakat över en förstörd neolitisk necropolis (forntida begravningsplats) i Sharjahöknen i
Förenade Arabemiraten. Även om de filmade miljöerna är majestätiska och vackra så är det det lilla

perspektivet som tecknas upp, om en man som blir
en del i ett landskap som är beroende av hans hjälp.

Side Show
Side Show var ett unikt samarbetsprojekt mellan
fyra kommuner i Jönköpings län med syfte att
utveckla och stärka samtidskonsten i länet. Fyra
konstinstitutioner gick samman: Nässjö konsthall,
Gislaveds konsthall, Vetlanda museum och Eksjö
museum för att tillsammans med extern kompetens genomföra ett projekt med nyskapande och
banbrytande samtidskonst i en serie offentliga
konstverk som var intimt socialt engagerade utifrån en lokal och historisk kontext. Side Show
projektleddes av curatorerna Therese Kellner och
Nina Øverli. Under 2015 anlitades fyra konstnärsgrupper som är socialt engagerade, kollaborativa och processinriktade: Poste Restante, Wochenklausur, Osynliga Teatern och Non Existent
Center. De utförde flera researchresor till kommunerna och utvecklade projekt som genomfördes under 2016. Projektet fick stöd av Kulturrådet,
kultur och utveckling Region Jönköpings län, de
deltagande kommunerna och Jönköpings läns museum.
I slutet av året gavs boken ”Side-Show – Konsten
som deltagande samhällsaktör” ut tillsammans
med Konstfrämjandet. Boken sammanfattar projektet samt diskuterar dess kärnfrågor tillsammans
med andra aktörer i samtidskonstfältet.
Curatorerna Therese Kellner och Nina Øverli fick
Bror Ejves stipendium för arbetet med konstprojektet Side-Show.

Nya Småland
Nya Småland är ett interregionalt samarbetsprojekt kring samtidskonst i samarbete med ett antal
konstinstitutioner och ett universitet i tre samverkande regioner på initiativ av Kalmar Konstmuseum, Kulturparken Småland, Vandalorum och
Växjö Konsthall. Syftet med Nya Småland på sikt
är att bygga upp ett gemensamt paraply/plattform/
program under vilket flera regionala aktörer kan
delta. Nya Småland kommer att omfatta utställningsprojekt, seminarier, workshops, publikationer, konstnärliga undersökningar och presentationer samt samarbeten med universitet, högskolor
och skolor. Ambitionen är att Nya Småland blir
intressant både ur ett lokalt, nationellt men även
internationellt perspektiv och att projektet kommer att utgöra ett sätt att locka till oss betydel-
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sefulla internationella konstnärer till regionerna.
Projektet vill omdefiniera bilden av Småland genom att kombinera internationell samtidskonst,
formgivning och kritiskt tänkande med lokal
kunskap och erfarenhet för att ompröva Smålands
politiska, sociala och estetiska landskap.
Projektet leds av curatorn Jonatan Habib Engkvist
och bild och form kultur och utveckling tillsammans med en arbetsgrupp bestående av representanter från Vandalorum, Växjö konsthall, kultur
& konst Växjö kommun, Kulturparken Småland,
Kalmar konstmuseum samt Linneuniversitet.
Mariannelund syndrome

Mariannelund syndrome var ett två dagar långt
internationellt retreat i Mariannelund. Lokala och
inbjudna gäster diskuterade metodologi och utforskade olika potential, utmaningar och former
för konstnärlig programmering på platser som är
svårtillgängliga eller ”utanför radarn.” Med fokus
på samtal och det fysiska mötet rannsakades villkoren för och särdragen hos landsbygdens konstproduktion och vad det innebär att arbeta ”utanför
radarn”. Detta är början på ett antal diskussioner
om landsbygdens möjligheter och utmaningar som
platser för produktiv konstnärlig utveckling och
ett försök att avancera mer kritiska förhållningssätt till begreppet kulturell hållbarhet.
Deltagare:
•

Ann Mirjam Vaikla, Verksamhetsledare för
Narva Art Residency Estland

•

Anna Mellergård, KAIM, Mariannelund

•

Abraham
Hurtado,
grundare/direktör
AADK Spanien plattform på Centro Negra
i Blanca, Murcia

•

Camilla Eksel, Utvecklare dans, kultur och
utveckling Region Jönköpings län

•

Chun Lee Wang Gurt, Konstnär och curator
, Stockholm

•

Colm Ó Ciarnáin, Direktör, Kultivera
residensprogram, Tranås

•

Filippa de Vos, Konstnärlig ledare, Växjö
konsthall

•

Fredrik Sandblad, Italienska Palatset

•

Helen Goodwin, Konstnär, Storbritannien/
Kaim Mariannelund

•

Işın Önol, Curator och skribent, koordinator för Nesin art village i Şirince på Turkiska

östkusten
•

Jonatan Habib Engqvist,
projektledare, Nya Småland

Curator

och

•

Katarzyna Pagowskaen, Konstnär
utställningsdesigner, Warszawa, Polen

och

•

Laura Bianco, Konstnär och filmare, Milano,
Italien

•

Malin Lindmark Vrijman, Kultivator, experimentellt samarbete mellan ekologiskt lantbruk och samtidskonst, Dyestad, Öland

•

Markus Emilsson, Co-Lab Småland

•

Markus Vallein, Konstnär och bonde,
Gissamåla gård /Residency in Nature

•

Mathieu Vrijman, Kultivator, experimentellt
samarbete mellan ekologiskt lantbruk och
samtidskonst, Dyestad, Öland

•

Seher Uysal, Konstnär och forskare, Istanbul,
Turkiet

•

Signe Johannessen, Konstnär, medgrundare
av Artlab Gnesta

•

Sixten Sanne-Göransson, Rävemåla
residency

•

Sunday Dolph Christopher Aimuamwosa,
Filmare, Nässjö

Konstnärligt vistelsestipendium

Nya Småland bjöd i samarbete med Polarcenter
Grenna Museum in konstnärsduon Teresa Hubbard och Alexander Birchler till ett konstnärligt
vistelsestipendium i Gränna. Deras vistelse påbörjades 2017 och fortsätter sommaren 2018 och
kretsar kring Grenna Museum - Andréexpeditionen – Polarcenter och dess samling. Polarcenter
rymmer Sveriges största samling historiska föremål relaterade till polarforskning och bygger på
artefakter från S.A. Andrées fatala expedition att
flyga över Nordpolen med ballong 1897. Museet
berättar historien om denna resa från dess bakgrund och förberedelser innan ballongen Örnen
kunde lyfta från Danskön på nordvästra Spetsbergen till dess tragiska slut på Vitön i Norra ishavet.
Teresa Hubbard (Irland/Amerika/Schweiz, född i
Dublin, Irland) och Alexander Birchler (Schweiz,
född i Baden, Schweiz) har arbetat tillsammans
med film, fotografi och skulptur sedan 1990. De
bor och arbetar i Austin, USA och Berlin, Tyskland. År 2017 representerade de Schweiz i den
schweiziska paviljongen vid 57:e. Venedigbienna-
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len med en utställning curerad av Philipp Kaiser.

Konstfrämjandet.

The Soap Factory

Ledningsgruppen för The Soap Factory besökte
länet under våren och efter sommaren var de första
fyra residenskonstnärerna hos Kultivera i Tranås.
I samband med residensutbytet gav konstnärerna
var sin presentation inom ramen för Art Talks.
Konstnärsresidenset Kultivera i Tranås kommer
att ha ett residensutbyte med The Soap Factory i
samarbete med Region Jönköpings läns interregionala konstprojekt Nya Småland.
En resa genomfördes till Minneapolis tillsammans med representanter för Kultivera för att besöka The Soap Factory och the Swedish American
institute.

Konst>Razzia
Konst>Razzia är namnet på bild och forms nätverk för skolungdomar och studerande inom bildoch formområdet. Syftet med Konst>Razzia är att
uppmuntra och bygga upp ett nätverk mellan vårt
läns olika gymnasie- och folkhögskolor som på
olika sätt arbetar med bild och form. Konst>Razzia inleddes 2014 med fem resor för tolv skolklasser till några viktiga konstutställningar och konsthändelser i Sverige samt master classes med lärare
från förberedande konsthögskolor.
Årets upplaga av Konst>Razzia ägde rum hos
Kultivera i Tranås i samarbete med tre av deras
internationella residenskonstnärer. De drev ett intensivt konstpedagogiskt program i november för
några av länets konststuderande. Syftet med projektet var att ge eleverna möjlighet att handledas,
lära känna och inte minst inspireras av unga och
aktiva internationella konstnärer i en spännande
miljö! Istället för att ”undervisa” arbetade konstnärerna med öppna experimentella workshops.
Dessa fokuserade på teman som narrativa strukturer, perception och misslyckanden.
De tre konstnärer som deltog var Laura Bianco
från Italien, Katarzyna Pagowska från Polen och
Seher Uysal från Turkiet. Konststuderande från
tre skolor i länet deltog: Mullsjö folkhögskola,
Gislaveds gymnasium och Holavedsgymnasiet i
Tranås.

Konstdialog 2017
Årets konstdialog arrangerades med temat ”Konst
i samhället” och genomfördes i samarbete med

Konstnären Johanna Billing inledde med att berätta om deltagarprocesser och samarbeten i sina
konstprojekt och curatorn Therese Kellner presenterade några socialt interaktiva projekt ur utställningen Side-Show. Dessa presentationer följdes av
en öppen diskussion kring konstens betydelse och
möjligheter. Efter detta berättade Per Hasselberg,
Konstfrämjandet, om MU-avtalet som följdes av
en återkoppling till tidigare dialoger och slutdiskussion.

Monitor
Monitor är en blogg som drivs av medarbetare på
kultur och utveckling, för att göra enstaka nedslag
bland många av de spännande konstprojekt som
görs i Jönköpings län

Bidrag och stipendier för konstnärer
Region Jönköpings län stödjer konstnärer inom
bild- och formområdet genom flera typer av riktade stipendier.
Ateljéstipendium

2014 inrättades ett ateljéstipendium för att stödja länets konstnärer. Ateljéstipendiet riktas till
konstnärer verksamma i eller med koppling till
länet och ska ge en konstnär möjligheten att fritt
experimentera eller utveckla ett konstnärligt arbete i större skala under en kortare tid.
2017 valdes Nina Ölund Noreskär till årets ateljéstipendiat.
Paul Petersons stiftelse för konstnärlig utbildning

Stiftelsens ändamål är att genom utdelning av
stipendier lämna stöd för konstnärlig utbildning
inom området bildkonst och skulptur till förtjänta
elever vid konstskolor. Sökande ska vara bosatta
inom Jönköpings län eller på annat sätt ha anknytning till länet. Paul Petersons stiftelse för konstnärlig utbildning lanserades 2016.
2017 fick Joakim Sandqvist och Evelina Jonsson
ta emot stipendium från Paul Petersons stiftelse.
Kultur- och arbetsstipendier

Region Jönköpings län delar årligen kultur- och
arbetsstipendier för stöd och uppmuntran inom
litteratur, folkbildning, dans, film och rörlig bild,
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musik, bild och form, hemslöjd, teater, museum
och kulturarv. Kulturstipendiet ska stödja och
uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom konstområdena. Arbetsstipendiet ska ge aktiva kulturarbetare möjlighet att under viss tid ägna sig åt
kulturarbete utan avbrott eller för att ta tillvara
idéer och uppslag samt stimulera till experiment
inom det kulturella området.
2017 gick kulturstipendierna gick till två bildkonstnärer: konstnären Ann Böttcher och fotografen
Mats Andersson.

Konstvideo
Bild och form, kultur och utveckling har tillsammans med Skådebanan startat ett projekt för att
stödja och göra videokonst mera tillgängligt i länet.
Projektet syftar till att ge både kommunala aktörer
som aktörer från civilsamhället ökade möjligheter
till att visa videokonst. Bildskärmarna lånas ut till
de mindre konstaktörerna i länet.

Nätverksresa till Documenta i Kassel
Under några år har bild och form, kultur och utveckling initierat nätverksresor till några av Europas viktigaste konsthändelser. Syftet med resorna
är att skapa en bra mötesplats för konstaktörer,
institutionsföreträdare och politiker i länet. Härigenom kan vi byta erfarenheter, diskutera kommande och pågående projekt och utveckla möjliga
samarbeten. Förutom informella möten under resan, genomfördes flera formella möten kring olika
samverkansprojekt under resan.
Deltagare från Jönköpings läns museum, Kalmar
konstmuseum, Jönköpings Läns Konstförening,
Jönköping, KAiMs AiR, Konsthall Bethel, Mariannelund, Gnosjö kommun, Skådebanan, The
Soap Factory, Minneapolis, USA, Kultivera AiR,
Tranås, Kultivera AiR, Istanbul, Turkiet, kultur
och konst, Växjö kommun, Växjö konsthall, Kulturparken Småland, Växjö, kultur och utveckling
inom Region Jönköpings län, politiker från Nämnden för Arbetsmarknad, Näringsliv och Attraktivitet, Region Jönköpings län

Residensgrupp
Under hösten 2017 skapades en residensgrupp bestående av utvecklare dans, utvecklare litteratur
och utvecklare bild och form. Den gemensamma
utgångspunkten är att residens tillför små orter ett
kulturellt mervärde som svårligen uppnås genom
enskilda insatser. Därför har ett material skapats,
vilket de närmaste åren ska förevisas några av länets kommunala tjänstemän i syfte att konkretisera på vilka sätt ett residens skulle kunna skapas
utifrån kommunens förutsättningar.
Utan någon högre konstnärlig utbildning i länet
utgör konstnärsresidenser ett effektivt sätt att få
in internationellt verksamma konstnärer inom länet. Konstnärsresidenser utgör förutsättningar för
konstnärer att utveckla idéer, för kunskapsutbyte
och för att skapa nya och intressanta tillfällen för
konsten att möta ny publik. Kultur och utveckling
vill utveckla och stötta olika satsningar på residenser och ateljéprogram för konstnärer i länet.
Läs mer under avsnittet Litteratur.
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Under 2017 har dansverksamheten fortsatt arbetet med att stabilisera och stärka dansen i länet. Ett flertal projekt har påbörjats
och även långsiktiga initiativ kopplade till de prioriterade målsättningarna i den regionala kulturplanen. Samverkan och samarbeten med kommunala, regionala, nationella kontakter och fria
utövare har fortsatt att byggas upp och stärkts under året.

Prioriterade områden

JKPG dance festival

(ur den regional kulturplan 2015-2017)

• Utveckla dansens infrastruktur i länet
• Bredda intresset för danskonsten
• Stärka danskonstens ställning som
konstnärlig uttrycksform
• Skapa utvecklingsmöjligheter för
professionella utövare i länet
• Ge fler möjligheter att uppleva dans som scenkonst
• Öka medvetenhet och kunskap om danskonsten
• Regionala strategier och handlingsprogram
för danskonstens utveckling i länet.

Verksamhet 2017
JKPG dance festival och Skapa Dans
Dansen har genom flera olika insatser under året
fortsatt arbetet för att ge barn och unga möjlighet
att möta, föra över kunskap och kompetensutveckla sig inom dansområdet. Det har getts möjligheter
att möta professionella utövare som inspirerat inom
danskonsten, utveckla sitt eget skapande, möta andra dansintresserade unga och nätverka med dem,
ta del av konstnärliga processer och möta dansstudenter under professionell utbildning.

En dansfestival på Kulturhuset Spira som förenar dansare och ungdomar som brinner för dansen.
Genom shower, tävlingar och workshops bildas
mötesplatser där erfarenheter och kunskaper utväxlas och stärks. JKPG drivs av eldsjälarna Cecilia Kareketo och Christian Aaby och deras mål är:
”Att bidra till att vårt samhälle växer och att vi utvecklar starka, smarta och självständiga individer
med dans som metod. Alla är välkomna oavsett ålder, etnicitet, bakgrund eller kön. Vi vill hitta tillbaka till då vi alla kämpade för samma mål oavsett
var man kommer ifrån eller vad man gjort i sitt liv.”
Detta gjordes i samarbete med Community X,
Arvsfonden, Studio In Motion, Jönköpings kommun Kultur och fritid, Bilda, Smålands Musik och
Teater, KFUM Jönköping och Bass and Movement.
Skapa Dans

Skapa Dans är en koreografitävling för unga dansare mellan 15-21 år. Tävlingens syfte är att uppmuntra ett eget dansskapande hos amatörer samt
visa på den fantastiska kreativitet, kompetens och
det kunnande som finns hos dansutövande ungdomar. Varje tävlande deltar först i sin regionala
deltävling av Skapa Dans.
Vinnaren från varje deltävling får därefter resa till
riksfinalen och tävla tillsammans med övriga vinnare från hela landet. Skapa Dans är mer än en
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tävling, det är en möjlighet för unga koreografer
att utveckla sitt sceniska uttryck samt träffa andra
unga dansare med samma intresse. Kringaktiviteter som dansworkshops kopplas även till respektive tävlingstillfälle och skapar än mer känslan av
gemenskap och utbyte deltagarna emellan.

Residens - Ungdomskompaniet ilYoung
Arbetet fortsatte med att stärka upp residensverksamheten i länet. Ungdomskompaniet ilYoung
hade ett dansresidens i Gislaved under sommaren
för att jobba fram två nya verk. Dansresidenset i
Gislaved var sista stoppet i en residensturné som
tidigare varit i Härnösand och Linköping. Under
dansresidenset gav koreograferna och gästlärarna
morgonklass med kompaniet, workshop och work
in progress till dansutövare i länet. Det hela avslutades med en föreställning som hade urpremiär på Kulturhuset Spira, Jönköping och sedan på
Kulturplatån, Gislaved.
IlYoung är ett ungdomskompani som grundades
av de konstnärliga ledarna Israel Aloni och Lee
Brummer 2012 med en ambition att bygga upp en
plattform som kunde erbjuda professionell erfarenhet för unga dansare som fortfarande är under
professionell dansutbildning. Genom att erbjuda
dansstudenterna erfarenheter av professionellt arbete under utbildningsperioden har studenterna
möjlighet att ta med sig sin nyvunna kunskap tillbaka in i utbildningen och stärka dem individuellt
med den nya erfarenheten. Varje år sätts ett nytt
ungdomskompani med dansare från professionella
dansutbildningar ihop och har residens på tre orter i Sverige.

lans döv- och hörselklasser. Tillsammans experimenterade de kring slöjd och rörelse. Ett av resultaten blev filmen ”Handdans” där de undersökte
teckenspråkets form.
Flamenco och Dabke möttes i verket ”Jasminblommor”. Ett verk som formats av traditioner,
kollisioner och transformationer. Flamenco är en
spansk konstform med sång, musik och dans och
Dabke är en arabisk folkdans med rötter i Mellanöstern. Musiken till verket bygger på ljudmaterial
som samlats in från aktiviteterna i projektet, en
slags musique concrete.

Övrigt
Dansutvecklaren har under 2017 verkat halvtid
på Smålands Musik och Teater som konstnärlig
ledare dans och den vakanta halvtidstjänsten som
utvecklare dans har inte tillsatts. Genom den nya
tjänsteuppdelningen har dansen fått en tydligare
riktning och dansen har tydligare kunnat växa
genom främjandeverksamheten och dansproduktionerna.

Rörande Rörelse
Under hösten skapade utvecklaren dans och utvecklare hemslöjd ett experimentellt labb där
konstformer, traditioner, konstnärer och allmänhet fick möta konstuttryck och tillsammans dekonstruera och undersöka konstformerna för att
sammanföra dem genom innovation, teknik, erfarenhet och nyfikenhet och genom detta ge dem
en djupare och bättre förståelse för konstformerna.
Detta skedde på Jönköpings läns museum i Rum
203 och inbjöd till deltagande och undersökande
både för publik/besökare/deltagare och konstnärerna. Detta genom de objekt som fanns i rummet
som lockade till rörelse, beröring och skapande.
Under projektet genomfördes ett tätt samarbete
mellan konstnärerna och elever från Kålgårdssko12 | VERKSAMHETSBERÄTTELSE KULTUR OCH UTVECKLING 2017

Film
Liksom tidigare år har verksamheten prioriterat den filmpedagogiska verksamheten med insatser mot länets skolor. Tjänsten
inom filmpedagogik utökades till heltid, visstidsanställning, för
att klara av att avsluta Skapande skola-projekt samt att påbörja
Filmlinje på uppdrag av Jönköpings Kulturskola. Efterfrågan från
skolor i länet på filmpedagogisk verksamhet är fortfarande större än vad befintliga resurser tillåter
och under året har enskilda projekt istället erbjudits filmare.

Prioriterade områden

grund.

(ur Regional kulturplan 2015-2017)

Samtal har inletts med länets samtliga kulturskolor angående filmverksamhet.

• Filmpedagogisk utveckling riktad mot
grundskolor och gymnasier
• Teoretiska och praktiska kurser i filmkunskap
för allmänheten
• Aktivt filmstöd till regionala filmskapare
• Visningar
• Bevaka den regionala biografens möjligheter
ill utveckling
• Samverkansprojekt på lokal, regional
och nationell nivå
• Etablering av övergripande nätverk på
regional och nationell nivå
• Produktionsutveckling
• Distributionsutveckling.

Projektet Filmlinje på Kulturskolan i Jönköping,
pågick under hela året. Under vårterminen låg fokus på animation och grupper startades på både
skolor och fritidsgårdar. Under hösten utökades
innehållet till att erbjuda eleverna att göra spelfilm. Norrahammar och Taberg tillkom som nya
områden under året.
Ett antal filmprojekt, animation och gestaltning,
har genomförts på skolor i alla stadier i Vetlanda,
Sävsjö, Gnosjö, Vaggeryd, Mariannelund, Värnamo, Tranås, Jönköping kommuner. Ett stort antal
lärare och pedagoger deltog.
I samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen,
Jönköpings kommun arrangerades en

Verksamhet 2017
Filmpedagogik
Projektet Filmriket ska skapa en läroplattform i
film för skolor, elever och pedagoger. Läroplattformen kommer att vara kostnadsfri för skolor
och privata användare. Filmrikets målgrupp är
pedagoger och unga (6-19 år), men plattformen
ska kunna användas av alla oavsett ålder och bak-

inspirationsdag för lärare, pedagoger, bibliotekarier och biografansvariga med fokus på filmkunnighet, meningsfulla samtal vid visningar och vilka filmer ska vi och kan vi visa. Arrangemanget
lockade ett stort antal deltagare.
Programmet innehöll föreläsningar inom filmvetenskap, rörliga bilder och filpedagogik och möten
med distributörer och statliga myndigheter.
Förening Filmregionerna verkar för att stärka
filmen och de filmkulturella frågorna över hela
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FILM

landet. På Filmregionernas årsmöte valdes en
representant från kultur och utveckling film in i
styrelsen. Verksamheten är även representerad i
föreningens arbetsgrupp Film för Barn och Unga,
riktat mot barn och unga samt i rådet för filmpedagogiska frågor.

gymnasiet bjöds in till en inspirerande filmvecka.
Varje filmvisning efterföljdes av ett samtal där
utgångspunkten var filmupplevelsen, som kompletterades med diskussioner om angelägna och
aktuella frågor. Visningarna var kostnadsfria för
skolelever och lärare.

Verksamheten ha under året varit representerad
Filmbyn Smålands styrelse som adjungerande
deltagare. Filmbyn Småland i Mariannelund har
som mål att bli ett internationellt besöksmål och
en mötesplats för svensk barnfilm.

TellUs filmtävling genomförs för filmare mellan
16-26 år i Småland och Bleking. Det är även den
regionala uttagningen till Novemberfestivalen.
I årets tävling deltog sex filmare från länet. Fyra
av dem gick vidare till Novemberfestivalen. En av
filmarna fick bidrag för att kunna närvara på festivalen.

I samband med ett filmprojekt för barn och unga
har verksamheten stöttat genom att lånat ut iPads
till Filmbyn Småland.

Filmproduktion
Antalet produktioner bland unga och nya filmare i
länet ökar stort, både i kvalitet och kvantitet samt
efterfrågan på visningsplatser.
Stöd till filmare för att stimulera berättelser med
koppling till Jönköpings län har skett inom ramen
för tillgängliga filmstöd.
Filmstöd 2017
• Utvecklingsbidrag på 50 000 kronor till
AVA, UMA Pictures.
• Utvecklingsbidrag på 76 000 kronor
till ”Mina sanna lögners historia”,
LodeDetlof Produktion.
• Utvecklingsbidrag film på 50 000 kronor till
Affekt film AB för dokumentärfilmen
Jönköpingskravallerna.
• Utvecklingsbidrag film på 25 000 kronor till
Kim Forsberg för novellfilmen ”Vit Dimma”.
• Utvecklingsbidrag film på 53 000 kronor till
Ghaeeth alSaleeh för danskortfilmen
”Live on a stay of execution”.

Filmvisning
Filmfestivaler

Under Trollywood Animation festival i Trollhättan, arrangerade kultur och utveckling film
en halvdags animationsworkshop. Festivalen är
en mötesplats för alla i animationsbranschen och
vänder sig till producenter, filmskapare, skapare av
spel eller funktionell animation, och de som skapar de mjukvaror som gör det hela möjligt.
Filmtävlingen Noomaraton som är en årligt återkommande filmtävling där deltagarna gör film på
tid och utifrån givet tema genomfördes, två filmteam från länet deltog.
Projektet Att se för att synas

Tillsammans med Studieförbundet Bilda och
Kultur- och fritidsförvaltningen, Jönköpings
kommun startade vi upp projektet ”Att se för att
synas”, ett projekt som erbjuder filmvisningar på
biograf för skolklasser på gymnasiet under skoltid.
Syftet med projektet är att skapa möjligheter till
integration bland nyanlända asylsökande ungdomar och svenska skolungdomar genom att se på
film och prata om film. Filmerna ger en inblick i
svensk kultur eller annat lands kultur. Målet är att
ett stort antal ungdomar träffas under avslappnade
och roliga former kring ett gemensamt intresse.
Skolbio

Samtal har påbörjats i Värnamo och Gislaveds
kommuner för att starta upp skolbioverksamhet.

En kortfilmsfestival arrangerades för filmare i
länet. 17 filmare anmälde sina filmer till visningen.
Tio filmer visades på Teaterbion i Jönköping.
Filmarna fick möjlighet att bjuda in familj och
vänner. Efter varje film berättade filmaren om arbetet bakom filmen och publiken fick ställa frågor.
Filmfestivalen för Mänskliga Rättigheter genomfördes i Jönköping. Skolklasser från årskurs 1 till
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Hemslöjd
Under 2017 har hemslöjdsverksamheten fortsatt arbetet med att
stärka hemslöjden i länet. Ett flertal projekt har påbörjats och
även långsiktiga initiativ kopplade till de prioriterade målsättningarna i den regionala kulturplanen. Samverkan och samarbeten
med kommunala, regionala, nationella kontakter och fria utövare
har fortsatt att byggas upp och stärkts under året.

Prioriterade områden

ning där vävar från länet visades på Utvandrarnas
hus i Växjö tillsammans med vävar från Kronoberg
och Kalmar län under den nationella vävmässan.

(ur Regional kulturplan 2015-2017)

• Öka förståelsen för hemslöjdens möjligheter
för individ och samhälle, för att stärka
samarbete och kulturell infrastruktur
• Tillföra en praktisk skapandeaspekt
i samarbete och samverkan
• Kunskapsbildande om konsumtion, livsstil
och en bred syn på närproducerat
• Praktiskt arbete med kontaktytor,
kunskapsbildning, samt lärprocesser
• Breddat interkulturellt samarbete och
utveckling av specifika frågor interregionalt.

Doppåsen är en slags föregångare till dopklänningen och det finns ett antal bevarade på Jönköpings läns museum och i kyrkor runt om i länet.
Under året studerade en grupp textilintresserade
dessa doppåsar och diskuterade nya användningsområden. Projektet blev en utställning som presenterades i Domkyrkocentrum under Vävmässan
i Växjö och under rubriken Vi sätter ljuset på!
Kurser

Fyra kurser i olika slöjdtekniker har genomförts, i
samverkan med Hemslöjdens kurser.

Verksamhet 2017

Förenings- och nätverksträffar

Utställningar om hemslöjd
Utställningsverksamhet i Hemslöjdens Hus: ”Vi
sätter ljuset på” med aktivitet; vernissage, slöjdcafé och dylikt. Åtta olika utställningar/teman
under året.
Utställningar i länet: Vandringsutställningen
”Virka – hur lätt som helst”, har varit utställd på
Värnamo folkhögskola, samt biblioteken i Sävsjö
och Bankeryd.
Utställningar utanför länet: En satsning på vävning och Smålandsdräll har resulterat i en utställ-

Tio olika intressegrupper/nätverk/föreningar träffas regelbundet i Hemslöjdens Hus. Under året har
verksamheten utökats med ett stickkafé, som träffas var annan, var tredje vecka. Under hösten har
verksamheten med gruppen för ungdomar varit
vilande. Flera av dessa aktiviteter sker i samarbete
med studieförbund.
Nio slöjdcafékvällar med varierande program, välbesökta och ofta dubbla grupper. Ett arbete med
att flytta ut slöjdcafékvällarna i länet har påbörjats.
Under hösten genomfördes två på Gnosjö folkbibliotek som ett led i detta arbete.
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Hemslöjd

Aktiviteter för barn och unga

Rum 203

Under året har samarbetet fortsatt med Jönköpings kommun om slöjdaktiviteter för kommunens barn och ungdomar. Projektet ”Älska ordet
– vilja språket”, sommarslöjd för barn med litteratur och språk som en förutsättning för demokrati.
Genom att slöjda och ha roligt med bokstäver och
lustfyllt leka med ord får vi fler barn att älska ordet
och vilja språket. Fyra slöjdhandledare reste under sommaren runt med en bokstav- och ordslöjdverkstad på åtta bibliotek i Jönköpings kommun.

Rum 203 är ett samarbete mellan Jönköpings läns
museum och kultur och utveckling. Under året
har två utställningar genomförts:

På höstlovet genomfördes slöjdaktiviteter under
Monsterfesten på Jönköpings stadsbibliotek, samt
ett julpyssel med cosplaytema för ungdomar.
Verksamheten samordnar och fungerar som en
länk mellan handledare, studieförbund och andra som kan driva slöjdklubb gentemot barn och
unga, samt initierar nätverksträffar. Utvecklarna
hemslöjd har varit delaktig i framtagande av ett
nytt rikstäckande handledarmaterial/utbildningskoncept för handledare, som blev klart att använda under året. Arbetet har skett i samverkan med
Kalmar, Kronoberg, Blekinge, Halland och Skåne.

Folkdräkt
Intresset för folkdräkt har ökat under senare år.
Efter succéer med två Folkdräktsmarknader, samt
uppbyggnaden och igångsättandet av en förmedlingssajt för folkdräkter och folkdräktsmaterial
(www.folkdräktsmarknad.se) har Dräktrådet i
Jönköpings län arbetat vidare med inventeringar
av länets dräktskick. En folkdräkt är en geografisk
markör men med internationella influenser. Den
har sociala signaler om civilstånd, status med mera
och den har ett antal praktiska förhållanden som
avspeglar behov och livssituation. Ett slags avläsbart yttre skikt för en del av en människas identitet. På vilket sätt kan detta speglas i vår tid, hur vi
lever och vilka vi är?
Folkdräkt, vems identitet? Ett publikt samtal genomfördes som en del i Hemslöjd Humaniora.
Under året marknadsfördes folkdräktsmarknad.se
på vävmässan.
Den konceptuella, gränsöverskridande och instrumentella slöjden
Begreppet innefattar studier och arbete med ”det
nya hantverkslandet”, KKN och aktiviteter inom
Rum 203.

Utställning ”Från rot till barr” visade traditionella
och moderna produkter som går att utvinna ur en
gran, producerad av Kronobergs hemslöjd.
”Rörande Rörelse” var ett tvärkonstområdesprojekt mellan hemslöjd, dans och innovation.
Med hjälp av en experiencedesigner, koreografer/
dansare, slöjdare, textilkonstnärer, kostymörer
och trähantverkare så genomfördes, under laborativa former en massa aktiviteter. Händelser med
ljud som ger rörelser och rörelser som ger ljud och
med ny teknik, gamla traditioner och människan
i centrum så var det allt från publika händelser till
samarbete med döv- och hörselklasser.

Trädcirkus
Kopplat till Slingan natur- och kulturstigen på
Länssjukhuset Ryhov genomfördes ett ympningsprojekt. Genom ympning skapas aha-upplevelser,
stillsamma eller förunderliga varelser, kanske till
och med en lekplats. Syftet var att få kulturella
målpunkter på Slingan kopplas kulturhistoriskt
bruk och kunskap. Ympning är beroende av årstid,
klimat och väder och timing. Ympningarna har på
grund av detta för låg grad av lyckade ympningar
och måste utvärderas om en fortsättning.

Kultur och hälsa
Hemslöjdsverksamhetens lokaler används för skapande verksamhet inom kultur på recept/kulturunderstödd rehabilitering. Utvecklarna är även
rådgivande i val av kulturaktörer för skapande
verksamhet.

Nationellt, interkulturellt och
internationellt
Under året startade Hemslöjd Humaniora, ett
projekt som drivs av hemslöjd, kultur och utveckling. Humaniora och humanvetenskaperna
inriktningarna som är grunden till: Etnologi, filosofi, historia, idéhistoria, genusvetenskap, estetik,
konstvetenskap, retorik, språk och litteraturvetenskap sociologi, pedagogik, kulturantropologi, psykologi, religionsvetenskap och teologi.
Hemslöjd och humaniora lyfter det handgjorda
skapandet i olika kontexter. Genom bland annat
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Hemslöjd

humaniora, humanvetenskaperna och hemslöjd
prövas sammanhang och perspektiv som rör handens görande, det handgjorda skapandet, kroppen,
hjärnan med mera och vad det kan ha för värden
och betydelser. Händelser som publika samtal,
workshops mm och presenterar verksamheten som
ljud, bild, film och text på sociala media.
Händelser och material under 2017
• Folkdräkt – vems identitet? Publikt samtal
på Jönköpings läns museum. Om rätt och
fel, identitet och klädernas ikonografi.
• Handen och tanken. Filosofiska rummet, Sveriges Radio P1. Om handens
betydelse i vår visuellt fixerade värld.
• Hemslöjden – en kvinnohistoria med en
framtid utan män? Publikt samtal på
Jönköpings läns museum. Om förhållandet
mellan män och kvinnor i hemslöjden
över tid, idag och i framtid.
• Knoppen, kroppen och kunskapen. Filosofiska
rummet, Sveriges Radio P1. Om kroppens
betydelse för tänkande och inlärning.
• Tyst kunskap. Publikt samtal på Jönköpings
läns museum. Om vad kunskap är. Kunskapsvärdering. Skillnaden och kopplingarna
mellan den kunskap som är lätt att beskriva
och det som är omöjligt att klä i ord.
• Vad lär man sig när man lär sig något annat?
Artikel utifrån tre workshops i multimodalt
lärande och slöjd i samarbete med Högskolan
för lärande och kommunikation, Jönköping.
• Ett gott jobb. Om arbetets och hantverkets
värde.
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Yttrandefrihet
Kultur och utveckling arbetar med att skapa samtal och
uppmärksamhet för yttrandefrihet, demokratiska mänskliga
rättigheter och mångfald. Kultur och utveckling har ett särskilt
uppdrag att arbeta för och stärka frågan om yttrandefrihet
för fria kulturutövare. Vi driver och stödjer flera projekt för
det fria ordet.

Verksamhet 2017
SmåLit
I samband med SmåLit arrangerade kultur och utveckling informationstillfällen och miniseminarium ”Yttrandefrihet och fristad” om möjligheterna
till yttrandefrihet med hjälp av fristadsprogrammet.

Fristadskonstnär
2013 blev Region Jönköpings län medlem i det
internationella nätverket för fristäder – ICORN
(International Cities of Refuge Network).
Region Jönköping läns fristadskonstnär slutförde sin film ”One Day in Aleppo” i början av året.
Under året blev han inbjuden till 18 filmfestivaler
över hela världen, bland annat till Internationel
Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA),
en av världens mest respekterade dokumentärfilmfestivaler, dit totalt 3500 filmer skickades in och
150 visades under filmfestivalen.
Filmen ”One Day in Aleppo” fick
under året sju olika priser;
• Jury Special Mention for Short Documentary
Film at Visions du Réel, Switzerland
• Best Documentary Short at London
Independent Film Awards, UK

• Grand Jury Special Mention at Message to
Men International Film Festival, Russia
• Best International Documentary Short
Film at Shorts Mexico, Mexico
• PerSo Short Jail Award at PerSO Film Festival, Italy
• Audience Award - Best International Short
Film at Festival de Cine de Madrid, Spain
• Audience Award – PriMed, Marseille, France.

Fristadskonstnär medverkade i ”Fringe Festivalen”
i Tranås där han berättade om hur det är att arbeta
som journalist i en krigszon.
Fristadskonstnären medverkade i seminariet
”Journalists Who Speak of Fire and Bullets” vid
Nordisk Panorama i Malmö tillsammans med
Malmös fristadsförfattare. Här visade de sina nyhetsreportage och berättade om sin journalistiska
bana. Seminariet var ett samarrangemang med
Fristad Malmö.
I utställningen ”We have a dream”, på Jönköpings
läns museum, visade fristadskonstnären bilder ur
sin film ”One Day in Aleppo” och berättade om
varför han blev journalist och dokumentärfilmare.
Kultur och utveckling medverkade i en workshop
”Regionernas roll”, tillsammans med Västra Götalandsregionen och Region Skåne på det nationella
fristadsmötet i Skellefteå. Alla Sveriges fristäder
deltog på det nationella fristadsmötet.
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Yttrandefrihet

Kultur och utveckling deltog i den internationella nätverkskonferensen ”Safe Havens” i Malmö.
Årets tema var Artists and Movements. Konferensen arrangeras av Malmö stad i samarbete med
Artists at Risk Connection (ARC) och SafeMuse.
Safe Havens vänder sig till organisationer, aktivister, konstnärer och författare som alla är involverade i frågor som rör yttrandefrihet, konstnärlig
frihet och mänskliga rättigheter.

Mänskliga Rättighetsdagarna
Under året arrangerades Mänskliga Rättighetsdagarna (MR) i Jönköping. Årets tema var De
mänskliga rättigheternas framtid. Under dessa dagar
arrangerade kultur och utveckling två miniseminarier och ett längre seminarium.
Miniseminarierna ”Vad händer med yttrandefriheten i Syrien?” och ”Yttrandefrihet och fristad”
diskuterade bristen på yttrandefrihet i Mellanöstern och hur man genom sin fristad kan fortsätta
sin yrkesverksamhet som journalist. Medverkade gjorde vår fristadskonstnär tillsammans med
Abdullatif Haj Mohammad, kulturjournalist från
Syrien och Jörgen Lindvall, kulturchef.
Seminariet ”Hotad kultur? Hot, trakasserier och
våld mot konstnärer och författare i Sverige” utgick från Myndigheten för kulturanalys rapport. Här medverkade journalister, författare och
Myndigheten för kulturanalys.
I samband med MR-dagarna hade lokal och
regional media en serie om mänskliga rättigheter,
här ingick en artikel av vår fristadskonstnär,- om
den svåra situationen för syriska skolbarn som på
grund av kriget tvingas till undervisning i underjordiska grottor.

Nätverk och samverkan
Kultur och utveckling har haft samtal och fört
diskussioner med Västra Götalandsregionen och
Region Skåne om regionernas roll och betydelse i
fristadssystemet.
Samverkan har förts med den nationella samordnaren för det Svenska fristadsnätverket.
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Regionbibliotek
Det talas om bibliotek, inte minst uppmärksammas bibliotek via
arbetet med den Nationella bibliotekstrategin, den femte statsmakten. Det finns få områden inom samhällsutvecklingen som
inte på något sätt tangerar uppdrag och verksamhet vid landets
folkbibliotek och därmed även den regionala biblioteksverksamheten. Målet är att erbjuda en jämlik service över hela landet, vägen dit är lång och fylld av utmaningar men också många möjligheter. För att nå målet krävs tydliga satsningar nationellt, regionalt och
lokalt. En avgörande faktor för att nå målet är dialog och samverkan inom länet.

Verksamhet 2017
Bibliotekscheferna som är den regionala biblioteksverksamhetens främsta dialogpartners bjöds
under våren in till möten ca en gång per månad,
med prioriteringen och fokus på det läsfrämjande arbetet utifrån ett brett synsätt. Under hösten
blev det tydligt att när hälften av länets kommuner
har byte på chefstjänsten, vikarierande chefer eller
saknar ansvarig person påverkas både dialogen, de
pågående processerna och den fortsatta planeringen. Det får även konsekvenser för de kompetensutvecklingsinsatser som den regionala biblioteksverksamheten erbjuder.
Under våren arbetades en ny regional biblioteksplan fram i dialog med länets bibliotekschefer.
Regional biblioteksplan 2018-2020 integrerades i
Regional kulturplan 2018-2020. De tre verksamhetsområdena inom biblioteksplanen är Biblioteksarenan, Digital delaktighet och kompetens samt
Läsfrämjande, berättelser och bildning.
Läsfrämjandeplan 2016-2017, som är gemensam
för folkbiblioteken och den regionala biblioteksverksamheten utvärderades och reviderades under
hösten. Eftersom litteraturen numera är ett område inom samverkansmodellen och organisatoriskt
en del av den regionala biblioteksverksamheten
blev det naturligt en Läs- och litteraturfrämjande-

plan 2018-2020 som växte fram.
Regionbiblioteket har tillsammans med andra
verksamheter inom Region Jönköpings län aktivt
medverkat på både Utvecklingskraft och MR-dagarna. Att finnas i sammanhang där tillfälle ges
att kommunicera både den regionala och lokala
biblioteksverksamhetens möjligheter upplevs både
angeläget och stimulerande.
Dialog och samarbete med kolleger i andra län/regioner är både prioriterat och angeläget.
Verksamheten har deltagit i arbetet med den Regionala digitala agendan liksom i Jönköpings läns
bildningsförbunds styrelse.
Nationellt har verksamheten deltagit i arbetet med
Kvalitetsdialog och Kvalitetsdialog strategigrupp
som tillsammans med Kungliga biblioteket, övriga
län/regioner samt representanter från kommunernas folkbibliotek arbetar med att följa upp hur biblioteksplanerna utformas och används.
Verksamheten deltar också i FRB, Föreningen för
regional biblioteksverksamhet, som är en viktig
aktör för interna samråd och inte minst i dialogen
med de nationella parterna som Kungliga biblioteket, Kulturrådet, SKL med flera.
Under hösten påbörjades en intern kompetensutveckling i Handledande arbetssätt. Utbildningen
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sker i samarbete med Jönköping University.
Nedan beskrivs de utvecklingsprojekt och processer samt Litteraturen som konstform, som
den regionala biblioteks-verksamheten drivit eller
fungerat som stödjande samarbetspart i under året.
Några har pågått under flera år, ett par avslutas
medan andra befinner sig i uppstartsskedet. Vi vill
med detta ge en bild av det komplexa och dynamiska som biblioteksutveckling är och ska vara.
Där kvalitet, tillgänglighet och mångfald är ständigt närvarande perspektiv.

Bibliotekets roll och betydelse i
kommunerna för asylsökande och
nyanlända med uppehållstillstånd
Projektet startades upp under tidig höst 2016 med
fokus på integration med målet att synliggöra och
tydliggöra folkbibliotekens roll i lokalsamhället.
De åtta medverkande delprojekten, Eksjö, Gnosjö,
Jönköping, Mullsjö, Sävsjö, Vaggeryd, Vetlanda
och Värnamo och regionbibliotekets eget projekt,
Silent Books, har fortsatt löpt på under tidig vår
2017. Parallellt med folkbibliotekens egen process i de olika delprojekten har regionbiblioteket i
samarbete med Länsstyrelsen i Jönköpings län och
Svenska kyrkan, arbetat med den planerade avslutande spridningskonferensen ”Tillsammans för
integration i Jönköpings län”, i syfte att stimulera
till fortsatt verksamhet i form av nya projekt och
utvecklingsarbeten.
Regionbibliotekets projekt Silent Books fortsatte
under våren i Jönköping och Värnamo kommuner.
Under hösten 2017 fortsatte projektet, under samma namn, Silent Books, men som ett nytt projekt,
där förutom integrationsperspektivet även tillgänglighetsperspektivet blev en del.
Regionbibliotek Region Jönköpings län finansierar
i samarbete med de regionala biblioteksverksamheterna i Uppsala, Dalarna, Östergötland, Sörmland, Gävleborg, Örebro och Stockholms län, en
forskningsstudie med rubriken ”Nyanländas inflytande och delaktighet genom folkbibliotek”. Arbetet som utförs av Högskolan i Borås initierades
under hösten 2017.

Biblioterapi
Sjukhusbiblioteket Ryhov, Region Jönköpings län,
regionbiblioteket och representanter från folkhälsoavdelning har genomfört samtal om Biblioterapeutiskt arbetssätt. Planerna presenterades för

styrgruppen Kultur för hälsa under hösten och
ett första steg blev att erbjuda föreläsning och
workshop på länets kultur och hälsa konferens.

Bot-bags
Bot-bags, en utveckling av projektet tech-telling som genomfördes under 2016. Tech-telling
avslutades i början av 2017 genom workshops på
SmåLit där besökare, både barn och vuxna, fick
prova Bluebots-programmering.
Under 2017 har regionbiblioteket haft tre kassar
med Bluebots, kallade Bot-Bags, till utlån för de
folkbibliotek som velat prova programmering av
Bluebots som till exempel aktiviteter för besökare
eller för personalens kompetensutveckling.
Från och med 2018 övergår projektet Bot-bags i
Läsfrämjande programmering.

Digidel för bibliotekspersonal
Utbildningsportalen ”Digidel för bibliotekspersonal” lanserades våren 2016 med modulen ”Digitala
medier” som har som mål att öka bibliotekspersonalens kompetens gällande digitala medier och att
kunna tillgängliggöra digitala medier för användarna. Arbetet fortsatte under 2017. Digidel för
bibliotekspersonal utvecklas vidare med medieoch informationskunnighet (MIK) och den nationella satsningen Digitalt först.

Digital läsning – surfplattor på bibliotek
Ett regionalt utvecklingsprojekt med surfplattor
som verktyg i syfte att stimulera metodutveckling
av läsfrämjande insatser via digital teknik på länets
folkbibliotek. Surfplattorna synliggör bibliotekens
digitala utbud och möjliggör ökad digital läsning
och tillgänglighet i syfte att minska den digitala
klyftan. Ett sätt att öka användningen av bibliotekens digitala utbud, där PressReader och Ztory har
varit två av flera tjänster.
Processen tog sin start med sex av länets 13 kommuner; Gnosjö, Gislaved, Jönköping, Nässjö, Vaggeryd och Värnamo. Biblioteken blev först i Sverige med att tillgängliggöra surfplattor för digital
läsning till sin kommuns invånare. En satsning
som möjliggjordes av regionbiblioteket i samarbete
med leverantör i Finland.
Under 2017 kunde ytterligare fyra kommuner ansluta till projektet; Eksjö, Habo, Mullsjö och Tranås.
Dessa bibliotek fick en annan ingång i projektet,
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eftersom de under året fick ta del av erfarenheter
från de sex första biblioteken. För implementering
i biblioteksverksamheterna genomförde regionbiblioteket kunskapskonferenser. Biblioteken medverkar fortsatt i den regionala processen, men under
eget avtal.

Forum för skolbiblioteksutveckling
Forum för skolbiblioteksutveckling (tidigare skolbiblioteksnätverket) är en del av regionbibliotekets
arbete med att verka för ett utvecklat samarbete
mellan folkbibliotek och skola. Det nya namnet
tydliggör syftet med träffarna: en dynamisk arena
för erfarenhetsutbyte och lärande kring frågor som
handlar om utveckling av skolbiblioteken i Jönköpings län och riktar sig till alla som är intresserade.
Forum för skolbiblioteksutveckling drivs tillsammans med Mediacenter Jönköpings län. Under året
har forumet behandlat teman som läsfrämjande
och bloggar, MIK och källkritik och handlingsplaner för skolbibliotek.

Gemensam läsfrämjandeplan
Under 2017 har regionbiblioteket tillsammans med
folkbiblioteken fortsatt arbetet med att implementera, följa upp och revidera den gemensamma läsfrämjandeplanen för att nå målbilden: Jönköpings
län – ett län av läsare. I slutet av januari inbjöds
bibliotekschefer och medarbetare till en gemensam
dag då vi följde upp vårt läsfrämjande arbete och
Läslust November 2016.
Catharina Schmidt gjorde under 2016 en studie av
bokprat på folk- och skolbibliotek - bland andra
Gislaveds bibliotek. I mars presenterade hon sin
rapport ”Fakirerna och vi - en studie om bokprat
som läsfrämjande insats” tillsammans med Karolina Persson, barnbibliotekarie.
Under hela året har regionbiblioteket stöttat Vetlanda kommuns projekt Bilderbokens möjligheter,
ett samverkansprojekt mellan museum, bibliotek
och förskola. I september inbjöds länets bibliotekspersonal att ta del av detta genom föreläsning under rubriken ”Bilderbokens mångfald och möjligheter”, samtal och utställning då Agneta Edwards
och Maria Nilsson Thore medverkade.
Regionbiblioteket har genomfört flera kollegiala
samtal under året där rubrikerna har varit skönlitteratur för vuxna, läsfrämjande programmering
och digitalt läsfrämjande för vuxna.
Uppföljning av Läsfrämjandeplanen 2016-2017

har skett i syftet att undersöka hur planen fungerat som verktyg för kommunikation, planering
och verksamhet både inom den regionala biblioteksverksamheten, folkbiblioteken och verksamheterna tillsammans. För dessa samtal anlitades
en extern person. Det som tydligt framkom i
arbetet, var att kommunikationen inom och mellan verksamheterna måste finna nya former och
kontinuerligt följas upp om läsfrämjandeplanen
skall fungera som ett verktyg för utveckling av det
läsfrämjande arbetet.

Kollegiala samtal - läsfrämjande
Kollegiala samtal är en metod där folkbibliotekspersonal från länet bjuds in för att, utifrån både
teori och praktik, samtala om och dela erfarenheter inom ett för tillfället givet ämne. Syfte är att via
kollegialt lärande ta vara på den kunskap som finns
och via ett reflekterande förhållningssätt stärka professionen och utveckling av verksamheten.
Regionbibliotekets utvecklare leder samtalen samt
följer upp och finns som stöd i det fortsatta lärandet och reflekterandet.

Letterbox club Sverige
Letterbox club Sverige är ett utvecklingsprojekt i
samarbete med Kommunal utveckling, FoUrum
social välfärd, Region Jönköpings län. Rapporten
från pilotstudien 2015 blev i början av året tillgänglig via stiftelsen Allmänna Barnhuset. De
finns med som nationell part, utöver En bok för
alla som också var med förra gången, inför ny projektomgång.
Arbetsgrupper kring läsning, matematik och
forskning tillsattes. Under september åkte representanter från arbetsgrupperna på studieresa till
England för att träffa grundaren av Letterbox club,
Rose Griffiths, samt besöka Booktrust som driver
arbetet där.
Fokus under hösten låg på metodutveckling för att
involvera föräldrarna i barnens läsning.
Cirka 30 barn fick ett paket i månaden under
oktober-december, med böcker, spel med mera.
Uppdrag och inspiration kring läsning fanns med i
paketen och också på en blogg.

LIBRIS
Regionbiblioteket har i nära dialog med de nationella parterna, Kungliga Biblioteket och Sveriges
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depåbibliotek och lånecentral, drivit processen
med målet att länets folkbibliotek ska bli ett Libris-registrerande län. I början av året planerades
i samarbete med de nationella parterna för ytterligare en katalogiseringskurs för vårt län. Libris,
som gemensam process för folkbiblioteken i Jönköpings län, avslutades sommaren 2017. Vid årets
slut är, så gott som, alla länets folkbibliotek Libris-registrerande.

Läsfrämjande verksamhet för personer
med funktionsnedsättning, äldre och
personer med demens
Läsfrämjande verksamhet för dessa målgrupper
handlar om högläsning via läsombud, personal
som läser i sin tjänst på ett boende och högläsare,
anhöriga och frivilliga som läser för personer med
demens.
Regionbiblioteket ingår i en regional arbetsgrupp i
samarbete med Myndigheten för tillgängliga medier (MTM), Studieförbundet Vuxenskolan (SV)
och Demensförbundet.
Under flera år har den regionala arbetsgruppen samarbetat kring utbildnings- och inspirations-tillfällen för läsombud och högläsare. Målgruppen personal inom funktionshinderomsorgen
saknades alltmer. Därför genomfördes en informations- och förankringsprocess hos områdeschef
och enhetschefer inom funktionshinderomsorgen,
till en början i Jönköpings kommun.
Arbetsgruppen planerade och genomförde därefter under hösten en utbildning till läsombud för
anställda inom funktionhinderomsorgen i Jönköpings kommun. I samarbete med Jönköpings
stadsbibliotek och i syfte att lyfta bibliotekets roll,
ingick medier för högläsningstillfällen och både
allmän och särskilt riktad information till målgruppen om bibliotek, som en del i utbildningen.

Makerspace
Makerspace/skaparbibblan är verksamhet som
pågår på bibliotek i länet. På Vaggeryds bibliotek
är makerspace en profilverksamhet vilket gör
Vaggeryd till en viktig samarbetspart för regionbiblioteket.
Regionbiblioteket har även haft samtal om crossmedia och skapande på bibliotek med den regionala biblioteksverksamheten i Gävleborg. Makerspace som praktisk verksamhet är kopplad till arbetet
med medie- och informationskunnighet, läsfräm-

jande och till bibliotekens demokratiska uppdrag.

PressReader
PressReader är en tjänst som erbjuder digitala
dagstidningar och magasin i fulltext. Regionbiblioteket har under flera år möjliggjort tillgång till
tjänsten på länets folkbibliotek via ett länsabonnemang.
Samarbetet med utsedda PressReader-ambassadörer på folkbiblioteken fortsatte under året med
koppling till det regionala utvecklingsprojektet
Digital läsning. PressReader-ambassadörens uppgift har varit att synliggöra och marknadsföra bibliotekens digitala utbud, såväl internt som externt.
Regionbiblioteket har möjliggjort kollegial delning vid både virtuella som fysiska möten. Vid
dessa möten har fokus varit verksamhetsutveckling
med digital teknik med utgångspunkt i vår gemensamma läsfrämjandeplan.
Tjänsten PressReader har inte nått de framgångar
hos länets invånare som har förväntats. Utbudet i
tjänsten har under året försämrats. Flera bibliotek
upplevde svårigheter att motivera invånarna att
välja den digitala utgåvan i stället för pappersutgåvan.
Vid årsskiftet avslutades gruppen med lokala
PressReader-ambassadörer.
Regionbibliotekets
engagemang och stöd med digitala tjänster fortsätter inom Digital läsning.

Samverkan folkhögskola – regionbibliotek
– folkbibliotek
Folkhögskolorna i Nässjö respektive Värnamo
kommun har tillsammans med folkbiblioteken i
dessa kommuner och regionbiblioteket under ett
par år träffats kring gemensamma frågeställningar.
Hösten 2016 beslutades att fokusområden skulle
vara läsfrämjande och MIK, vilket resulterade i en
utbildningsdag om medie- och informationskunnighet i november 2017. Till dagen inbjöds folkhögskolepersonal, folkbibliotekspersonal, Forum
för skolbiblioteksutveckling och personal inom
kultur & utveckling i Region Jönköpings län.
Resultatet blev att drygt 100 personer från olika
professioner deltog.

Shared Reading
Regionbiblioteket är en av flera samarbetspartner i
det treåriga projektet Shared Reading med Studie-
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förbundet Vuxenskolan och Myndigheten för tillgängliga medel som projektägare. I slutet av året
beviljades medel från Allmänna arvsfonden vilket
betyder att arbetet kan starta som planerat i början
av 2018.

Silent Books
Silent Books började som en del i ett större integrationsprojekt hösten 2016 och fortsatte under
våren 2017 i Jönköping och Värnamo kommuner
Syftet med projektet har varit att lägga grunden
för en god språkutveckling hos nyanlända barn
och visa på betydelsen av de vuxna som läsande
förebilder samt att sprida och utveckla en metod
för att nå vuxna och barn med annat modersmål än
svenska. I vår målgrupp fanns föräldrar och barn i
åldrarna mellan 6 månader och 9 år.
Inför hösten 2017 tog Silent Books en ny vändning: utöver integrationsperspektivet förde vi också in ett tillgänglighetsperspektiv. Medverkande
bibliotekarier skulle lära sig Silent Books som metod och prova ett reflekterande arbetssätt för att
nå särskilda målgrupper i det läsfrämjande arbetet.
Målgrupperna har varit vuxna med afasi, ungdomar i gymnasiesärskola och barn i förskoleklass.
Projektet fortsätter under 2018.

Arbete kring en bok att dela ut vid femårsbesöket
har påbörjats.

Talboken kommer för taltidningsläsare
I samarbete med Myndigheten för tillgängliga
medier har arbete påbörjats gentemot länets folkbibliotek om möjlighet att erbjuda sin kommuns
taltidningsprenumeranter digitala talböcker i den
egna taltidningsspelaren.

Ztory
Ztory är en digital tjänst som erbjuder tidningar,
magasin och barnböcker i fulltext.
Tjänsten har under året testats på bibliotek i länet
i samverkan med regionbiblioteket och med koppling till Digital läsning. Vaggeryds bibliotek kom
snabbt igång med tjänsten som mottogs positivt av
invånarna.

Språklust
Regionbiblioteket driver Språklust tillsammans
med Barnhälsovårdens centrala utvecklingsteam.
Under våren gjordes uppföljning av Språklust för
barn med språkstörning 3-6 år, vilket provats i fem
pilotkommuner: Eksjö, Nässjö, Värnamo, Gislaved och Vetlanda. Förbättringar och förberedelser
för implementering i hela länet vidtog. I oktober
lanserades Språklust för barn med språkstörning
i alla länets kommuner, under en gemensam fortbildningsdag för bibliotekspersonal och logopeder.
Barn med språkstörning och deras föräldrar får
nu ett Språklustrecept av logopeden för att gå
till biblioteket där de får hjälp att hitta böcker
att låna. Språklust för alla barn tillsammans med
BHV-sköterskorna har fortsatt under året. Under
året har vi påbörjat ett samarbete med Biblioteksutveckling Blekinge-Kronoberg, deltagit i samråd
kring Bokstart och påbörjat arbete för ett regionalt
Språklustnätverk.
Informationsspridning har också genomförts på
Utvecklingskraft och MR-dagarna.
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Den kartläggning av litterära aktörer som påbörjades 2016
färdigställdes i början av 2017. Kartläggningen redovisades vid
tre tillfällen och vid ytterligare ett tillfälle fördes en dialog med
utvalda litterära aktörer runt litteraturen som konstform. Tre
områden identifierades där stärkande insatser behövde genomföras: Professionaliteten hos författarna, ungas skrivande samt behovet av nätverk och samarbeten
både mellan litterära aktörer och mellan konstarterna. Dessa tre områden skrevs in i den Regionala
kulturplanen 2018-2020 som särskilda viljeinriktningar att utveckla.

Verksamhet 2017
I kulturplanen betonas också att det nät av folkbibliotek som finns i Jönköpings län är de viktigaste samverksanparterna för utvecklingsarbetet
av litteraturen som konstform. Det omfattande
läsfrämjande arbete som genomfördes under 2017
ses som en grundbult för ett fortsatt läsande av litteratur.
Hösten 2017 träffades en stor del av Sveriges regionala utvecklare för litteraturen som konstform i
Malmö. Mötet visade att arbetet inom området i
hög grad sker utifrån regionerna och länens specifika förutsättningar. Under 2018 kommer även ett
samarbete mellan Kronoberg-Blekinges utvecklare
och Kalmar läns utvecklare inom litteraturen som
konstform att etableras.
En omfattande uppsökande verksamhet har 2017
skett gentemot enskilda författare i Jönköpings län
för att undersöka vilka behov de har i sitt skapande.

Mellan bildningsförakt och litteraturpassion

materiella strukturer för författare men bara enstaka sammanslutningar för skrivande. Den största litterära genren i Jönköpings län är utgivningen
av hembygdslitteratur. Endast ett fåtal författare
kan leva fullt ut på sina författarskap. En tendens
är att författare som satsar på sitt skrivande lämnar
länet.

Litterära hem
Ett nätverkskapande arbete till förmån för författarna, översättarna och förläggarna i Jönköpings
län. Tanken med Litterära hem är att deltagarna
tillsammans ska utveckla nya arenor för litteratur.
Under 2017 genomfördes ett större möte där det
gemensamt beslutades att gruppen skulle börja
med att rikta in sig på att skapa evenemang under rubriken ”Mat, dryck och litteratur”. Under
hösten 2017 planerades tillsammans med
Linnéuniversitetet en seminarieserie med sex föreläsningar under våren 2018, vilka syftar till att öka
genreförståelse och inspirera de medverkande till
professionellt skrivande.

SmåLit

I början av 2017 blev den kartläggning av litterära aktörer i Jönköpings län som påbörjades hösten
2016 klar. Den visar bland annat att det finns goda

SmåLit – Smålands litteraturfestival - är ett
samarrangemang mellan Hallmedia, Jönköpings kommun, Värnamo kommun och Regi-
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on Jönköpings län. Smålands Litteraturfestival genomfördes den 4 februari på Jönköpings
stadsbibliotek/Jönköpings läns museum och den
5 februari i Gummifabriken i Värnamo. Total besökte 3 600 personer mässan och framträdandena.
Kvällsprogram genomfördes både på Jönköping
teater och i Gummifabriken. Inför planering av
SmåLit 2018 utvidgades arrangörsgruppen med
Nässjö kommun. Region Jönköpings län beviljade
i slutet av året medel som möjliggör genomförande
av SmåLit även 2019-2020. SmåLit 2018 äger rum
den 2-4 februari.

Platsens författare
Projektet innebär att gymnasieungdomar tillsammans med etablerade författare ges utrymme att
under tre veckor ägna sig åt sitt författarskap. Projektet har förberetts i Värnamo och Tranås, men när
byggnationen av Gummifabriken fördröjdes valde
Värnamo att skjuta på genomförandet till sommaren 2019. Tranås bestämde i slutet av 2017 att
man ändå vill fungera som pilotprojekt sommaren
2018. Projektet genomförs tillsammans med Tranås
kommun och föreningen Kultivera.

Jönköpings internationella poesifestival
Hösten 2017 skapades Jönköpings internationella
poesifestival som ett försök att nå ungdomar i
socialt utsatta områdena i Jönköpings län. Grundtankarna är att bjuda in och låta ungdomar träffa
poeter som kommer från samma länder som dem
själva och att lära ungdomarna att använda sitt
språk för att uttrycka sig. Projektet, som fått pengar från Kulturrådet, är ett samarbete med Österängens konsthall, Kultivera i Tranås, Victor Rojas
och Magnus Grehn förlag.

Ordet i Centrum
Ordet i Centrum arrangeras tillsammans med
Matmekka, Henry Bronett och Populär Poesi.
Under tio minuter ges inbjudna gäster chansen
att framföra litteratur eller berätta från en scen
på Matmekka, Etnografiska museet i Stockholm.
Tanken med engagemanget från regionbibliotekets sida är att visa en ny scen och möjlighet att
skapa kontakter, men också att uppmuntra och
stödja litterära aktörer som vill framträda med sin
litteratur. Från Jönköpings län har under 2017 sju
författare fått möjligheten medverka. Under hösten 2018 planeras ett Ordet i Centrum att genomföras i Jönköping.

Waterghost
Under 2017 genomförde Jamie Sturrock från
Skottland workshops med nyanlända kulturutövare i syfte att skapa nätverk och konstverk. En
av workshopsen riktades särskilt mot författare i
Jönköpings län. Resultatet av Waterghost är en
handbok i Waterghostmetoden som skickas ut till
alla folkbibliotek i länet, en dokumentärfilm, en
konstfilm och för deltagarnas del kontakter med
andra kulturutövare i Jönköpings län. Waterghost
genomfördes av Kultivera på uppdrag av regionbibliotek Region Jönköpings län via projektmedel
från Kulturrådet.

Residens
Under hösten 2017 skapades en residensgrupp
inom kultur och utveckling bestående av Mike
Bode, utvecklare bild och form, Camilla Eskel,
utvecklare dans och Peter Nyberg, utvecklare litteraturen som konstform. Den gemensamma utgångspunkten är att residens tillför små orter ett
kulturellt mervärde som svårligen uppnås genom
enskilda insatser. Därför har ett material skapats,
vilket ska användas i syfte att konkretisera på vilka
sätt ett residens skulle kunna genomföras utifrån
kommunens förutsättningar.

Coracle Europe International Literary
Residency och Tranås at the fringe
Residenset genomfördes under sommaren 2017
och innehöll akademiskt verksamma skrivforskare
som jämte den akademiska karriären har en poetisk karriär i sina hemländer. Författarna kom från
Wales, Irland, Kanada och Sverige. De verkade
tillsammans under tre veckor i Sobelhuset i Tranås. Under de tre veckorna ägnade de en vecka åt
utåtriktad verksamhet under Tranås at the fringe,
en lokal kulturfestival som genomförs första veckan i juli. Cirka 1 500 människor nåddes genom
ett 50-tal evenemang i Tranås. Kultivera i Tranås,
Magnus Grehn förlag och Populär Poesi står bakom festivalen och residenset. Regionbibliotekets
insats bestod 2017 i att stödja verksamheterna med
kompetens i ansökningar, vilket renderade i bidrag
från exempelvis Svenska Akademien, och strukturer för till exempel medieexponering.

Stödjande insatser
De stödjande insatserna kan vara av två slag. Å ena
sidan stöd i ansökningsförfaranden till stipendier,
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Litteratur

fonder och bidrag, å andra sidan stöd i kompetens
vid skapandet av festivaler, evenemang och litteratur. Under 2017 har insatser för att stödja Smålands
författarsällskap, skrivarnät Småland, Litteraturcentrum>kvu, Vetlanda bokmässa, Lunchlyrik på
Kulturhuset Spira, föreningen SmåBUS i arrangerandet av en barn- och ungdomsboksfestival,
föreningen Mer Poesi i arrangerandet av Poetry
Slam-SM 2018, poesitävlingen Krispiga Kaskader
och Young Writers Lab.
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Verksamhetsberättelse 2017

Riksteatern Jönköpings län
Riksteatern Jönköpings län har som uppgift att stärka scenkonstens ställning, utveckling och förmedling i
länet. Riksteatern Jönköpings län ska långsiktigt planera och agera enligt de nationella och regionala
kulturpolitiska målen, kulturplanens prioriteringar samt regionens utvecklingsstrategi.
Föreningen har en anställd verksamhetsledare. Verksamheten finansieras genom anslag från Region
Jönköpings län. Riksteatern Jönköpings län är ett samverkansorgan för de 11 lokala medlemsföreningar
som finns i länet. Verksamhetsledarens främsta huvuduppgift är att stödja, utbilda och utveckla
medlemsföreningarnas styrelser och att främja scenkonsten i sin helhet i hela länet.

Ordförande har ordet.
Riksteatern som sätter tankar och känslor i rörelse – för alla överallt.
En devis som verkligen stämmer överens med det jag känner i skrivande stund.
2017 var ett år där Riksteatern i Jönköpings län stod i fokus för mig. Det var då jag blev ordförande, i maj
månad. Om jag ska vara riktigt uppriktig så visste jag nog inte vad jag hade åtagit mig.
2017 blev förnyelsens år inom den Regionala styrelsen. Ny ordförande, ny vice ordförande, nya
styrelsemedlemmar och rekryteringen påbörjades av ny scenkonstkonsulent/verksamhetsledare som
tillträdde efter årsskiftet 2018.
Under året har vi tagit ett omtag i styrelsen, med hjälp från Hallunda, med ett arbetssätt som ska sätta de
lokala föreningarna i centrum. En självklarhet kan tyckas eftersom det är ni i de lokala föreningarna, som
arrangerar all scenkonst ute i länet. Jag vet att det kräver mycket arbete och som dessutom är ideellt.
Året har varit fyllt med utvecklande och givande möten med de lokala föreningarna, SMoT, företrädare för
politiken och tjänstemän i Region Jönköpings län. Det goda samarbetet rörande utveckling och utbildning
med Riksteatern södra Sverige har fortsatt och fördjupats.
Jag hoppas verkligen att alla ni i de lokala teaterföreningarna känner det stöd som ni så väl behöver i ert
fantastiska arbete med att sprida scenkonst för alla överallt.
Det har varit ett intressant, lärorikt och roligt år och jag ser fram emot att arbeta tillsammans med er 2018.
Ordförande
Birgitta Sandgren
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Styrelsen för Riksteatern Jönköpings län
Lämnar härmed verksamhetsberättelse för tiden 1/1 – 31/12 2017
Styrelsens sammansättning
Birgitta Sandgren
Anna Holm
Göran Bäckstrand
Sergei Muchin
Kent Larsson

Jönköping
Jönköping
Jönköping
Jönköping
Jönköping

Ordförande (fr.o.m 2017-05-02)
Vice ordförande
Kassör
Ledamot
Ledamot

Tina Gardestrand
Anders Arin

Jönköping
Nässjö

Ersättare
Ersättare

Jörgen Lindvall, Kulturchef

Av Region Jönköpings län utsedd
adjungerad ledamot

Sven Ebbesson
Gunnel Hall

Jönköping
Jönköping

Revisor
Revisor

Bo Lindkvist
Sven-Inge Weidby

Värnamo
Jönköping

Valberedning
Valberedning

Riksteaterföreningar
Eksjö Teaterförening
Gislaved-Värnamo Teaterförening
Gnosjö Teaterförening
Habo Kulturförening
Mullsjö Teaterförening
Musik & Teater Vänner i Jönköping
Nässjö Teaterförening
Skillingaryds Teaterförening
Teaterföreningen Va´du vill i Sävsjö
Tranås Teaterförening
Qulturfolket i Vetlanda
Till Riksteatern ansluten organisation
Smålands Musik & Teater
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Kansli och personal
Föreningens kansli har under större delen av verksamhetsåret 2017 funnits i Smålands Musik & Teaters
lokaler i Kulturhuset Spira, Jönköping. Dessvärre var vi tvungna att flytta därifrån i oktober. Tjänsten som
verksamhetsledare har innehafts av Adam Starck, som avslutade sin anställning i slutet av december.
Under hösten rekryterades efterträdaren Jonna Ahlander som började 2018-01-01. Det administrativa och
praktiska kassörsarbetet har utförts på kansliet av verksamhetsledaren.
Sammanträden
Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden under året, utöver det konstituerande.
Årsmötet
Årsmötet hölls söndagen 2017-03-26 i Kulturhuset Spira, Jönköping. Ordförande för mötet var
Erik Lindfelt, journalist i Jönköping.
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FÖRENINGSUTVECKLING
Teaterträff
Under våren 2017 arrangerades en föreningsträff i Nässjö för
teaterföreningarna i Jönköpings län, för att diskutera gemensamma
utmaningar och möjligheter och även för kunskapsutbyten. Träffen var
uppskattad och utvärderingen visar att det finns önskemål att dessa
återkommer regelbundet.
Det arrangerades också en teaterträff under hösten på Spira i
Jönköping. Riksteatern presenterade sitt utbud för 2018 och Smålands
Musik och Teater presenterade sitt turné-utbud samt sitt utbud för barn
och unga. Teaterträffen avrundades med att se föreställningen Smålands Musik och Teaters produktion,
De fantastiska.
Scenkonstklubben
I kölvattnet av projektet Inspiration Scenkonst har projektet Scenkonstklubben uppkommit. Ansökan
gjordes, beviljades och påbörjades 2017. Riksteatern Jönköpings län är huvudägare av projektet som avser
att jobba med lokala unga arrangörsgrupper som ska kunna knytas till våra lokala föreningar för att föryngra
och framtidssäkra våra föreningar. Projektet är tänkt att under tre år hitta och implementera en modell för
att stärka föreningarna och inspirera unga till arrangera och engagera sig i kulturlivet. Projektledare är Stina
Nilsson som är anställd på 25 % och tjänsten administreras av Riksteatern Jönköpings län. 2017 är
projektet redan igång och scenkonstklubbar har bildats i Jönköping, Nässjö, Gnosjö, Värnamo och
Gislaved.
Barn och Ungdom
Riksteatern Jönköpings läns tydligaste insats för barn och unga är projektet Scenkonstklubben. Tidigare
utbudsdagar för barn och unga som samarrangeras med Smålands Musik & Teater arrangeras nu utan
Riksteaterns inblandning, vilket motiverar att Riksteatern Jönköpings län hittar nya sätt att främja
verksamhet riktat till barn och ungdom.
Stöd till föreningarna
Kansliets personal finns tillgänglig för teaterföreningarna, via telefon och e-post samt regionala träffar och
bokade möten. Verksamhetsledaren besöker också, i mån av tid, föreningarnas styrelse- och årsmöten
samt de föreställningar som arrangeras i länet.
Regional marknadsföring
Riksteatern Jönköpings län hjälper till att synliggöra teaterföreningarnas verksamhet via sin hemsida och
sociala medier.
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REGIONAL UTVECKLING
Riksteaterrörelsens olika regionala organisationer samverkar och lär av varandra på många olika sätt.
Varje år träffas alla regionalt anställda konsulenter och verksamhetsledare för att samtala om
utvecklingsfrågor. Tillhörigheten till Riksteaterns nationella nätverk är en stor resurs i både det praktiska
och det operativa arbetet som kräver en del expertis. Den kompetensen har vi tillgång till via Riksteaterns
expertroll.
Interregionalt samarbete med sydväst
Riksteatern Jönköpings län har ett interregionalt
samarbete
med
Riksteatern
Väst
och
Riksteatern Halland. Tillsammans arrangerade
dessa tre regioner en säsongsupptakt för
hösten 2017. Träffens arrangerades på
Tjolöholms
slott
och
handlade
om
publikutvecklingsarbete.
Dagen
innehöll
föreläsningar och workshops om hur vi kan kommunicera framgångsrikt för att möta en ny publik, hur vi kan
kommunicera Riksteaterns värdegrunder samt hur vi når ut med vårt budskap i sociala medier, press och
allmän kommunikation till allmänheten för att nå en ny publik.
Interregionalt samarbete med 7-länsgruppen
Riksteatern är uppdelad i tre regionala områden,
Norra-, Mellan- och Södra Sverige. Riksteatern södra
Sverige är en etablerad grupp numera genom att
konsulenterna och ordförande i Blekinge, Halland,
Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne samverkar
kring utbudsdagen i februari varje år, och för år 2017
så ingår även Region väst. Enighet råder kring att
arbeta tillsammans är en bra grogrund för att stärka
scenkonsten.
I slutet av augusti träffades ordförande och konsulenter under två dagar för en konferens i Kalmar. Vid
detta tillfälle deltog representanter från organisationerna i alla sju länen.
Framtidsforum
Vart fjärde år, emellan Riksteaterns kongresser, bjuds föreningsrepresentanter runt om i landet in
till Framtidsforum. Tillsammans följer vi upp kongressbeslut och påbörjar arbetet inför nästa kongress.
2017 var vi halvvägs igenom kongressperioden och det blev dags att följa upp verkställande av
kongressbesluten och påbörja arbetet inför nästa kongress. Samtalen tog avstamp i vår vision och det
övergripande tematiken för mötena är scenkonst för alla överallt – ett jämlikt Riksteatern. Framtidsforum
arrangerades av föreningsrepresentanter på ett antal orter runt om i landet i höstas. Riksteatern
Jönköpings län arrangerade tillsammans med riksteaterföreningarna i Kalmar län och Östergötland
Framtidsforum i Eksjö den 22 oktober på Stadshotellet.
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Riksteatern Nationellt
ARENA
ARENA (Alla Regionalt Eller Nationellt Anställda) är ett nationellt nätverk där alla regionalt och nationellt
anställda samt alla regionala ordförande inom Riksteatern träffas. Träffarna är fyllda av kunskapsbyggande
föreläsningar, uppdateringar kring olika regionala och nationella projekt och ett diskussionsfrågor som rör
Riksteaterns organisation och utveckling som helhet.
Under både våren ägde ARENA-träff rum i Hallunda, Stockholm. Vårens träff hade fokus på hur vi ska
arbeta med att synliggöra danskonsten, hur vår jämlikhetsstrategi ska implementeras och tillämpas och hur
vi kan arbeta med digitalisering. Vårens träff behandlade det specifika kongressbeslut som handlar om att
Riksteatern regionalt och nationellt tillsammans ska stärka de lokala föreningarna.

Scenkonst 17
I maj ägde Scenkonst 17 rum i Hallunda. Ett forum för Riksteaterns regionala och lokala teaterföreningar
där vi får fördjupade kunskaper om aktuell scenkonst. Delar av programmet webbsändes, vilket innebar att
det gick att följa evenemanget live. Det som stod i fokus på dagarna var Riksteaterns tematiska spår,
Demokratins gränser samt Människa och natur. Det ökade intresset för danskonst i folkrörelsen liksom i
övriga samhället genomsyrades under dagarna. Vi fick också smakprov från residensen samt möjlighet att
träffa konstnärerna. Ett kongressbeslut som togs 2015 var att två representanter från varje förening får åka
kostnadsfritt till Scenkonstdagarna. Tyvärr var långt ifrån alla föreningar i Jönköpings län representerade,
men i och med det kunde ungdomarna i projektet scenkonstklubben få möjligheten att åka, vilket dom flesta
gjorde.
UTBUDSDAGAR
Anbud live
Flera teaterföreningar i Jönköpings län samt personalen på kansliet deltog i
Anbud Live, nationella Riksteaterns utbudspresentation inför säsongen
2018–2019.
Teater-dans och- nycirkusföreställningar presenteras för att sedan kunna
köpas in/beställas via scenkonstportalen.se. Under 2017 ägde Anbud Live
rum i Hallunda och på Södra Teatern i Stockholm. Från Jönköpings län åkte
6 föreningar upp för att ta del av eventet.
Utbudsdagar i Borås och Helsingborg
Under 2017 har Riksteatern Jönköpings län arrangerat året s utbudsdagar i samarbete med KalmarKronobergs-, Skåne-, Hallands- samt Blekinge län i Helsingborg. Ca 40 grupper visade upp olika
föreställningar inför hösten 2017 och våren 2018. Ca 320 personer från de sex södra länens
teaterföreningar deltog. Nytt för 2017 var ett närmre samarbete med Riksteatern Väst, där vi också var
delaktiga i deras utbudsdagar i Borås. Alla arrangörer inom Jönköpings län har erbjudits att delta i
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utbudsdagarna i Helsingborg alternativt i Borås. Riksteatern Jönköpings län arrangerade och
subventionerade också en gemensam bussresa för länets teaterföreningar.
Under 2017 har Riksteatern Jönköping län varit delaktiga i planeringen av 2018 års utbudsdagar som nu
kommer inkludera region väst fullt ut och förläggas till Helsingborg.

Representation
Riksteatern Jönköpings län är medlem i Jönköpings läns Folkrörelsearkiv och Skådebanan.
Verksamhetsledaren har deltagit i två 7-länsträffar under året tillsammans med ordföranden,
verksamhetsledare och konsulenter från Blekinge, Halland, Kalmar, Kronoberg, Skåne och Västra
Götaland.
Verksamhetsledaren deltar regelbundet på de träffar som Riksteatern Hallunda kallar till under namnet
ARENA, (Alla Regionalt Eller Nationellt Anställda).
Verksamhetsledaren har kontinuerliga samtal och uppföljning av verksamheten med tjänstemän och
politiker på Region Jönköpings län.
Samarbete med andra kulturuttryck
Via ett försök att starta en regional Ideell Kulturallians har vi kontakt med Bilda, ABF, Sensus, Folkets Hus
och Parker, Studiefrämjande m.fl. Dialogen började under 2017 men blev sedan vilande.
Övrigt
Riksteatern Jönköpings län har under 2017 tillgänglighetsanpassat sin hemsida. Tagit fram en
likabehandlingsplan samt en plan för att styrka länets attraktivitet.
Tyvärr har både Qulturfolket i Vetlanda och Tranås Teaterförening aviserat oviss framtid då man har svårt
att hitta nya styrelsemedlemmar.
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BOKSLUT
Riksteatern Jönköpings Län
826000-8035

Sida:

Resultatrapport

Utskrivet:

Preliminär
Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 17-01-01 - 17-12-31

Senaste vernr:

1(2)
18-03-07
12:50
17177

Perioden

Ackumulerat

Period fg år

0,00
1,30
1,30

0,00
1,30
1,30

104 580,00
3,90
104 583,90

Övriga rörelseintäkter
3900
Medlemsavgifter/Serviceavgifter
3985
Erhållna Regionala bidrag
3986
Utv.bidrag Inspiration Scenkonst
3987
Småplatsstöd bidrag
S:a Övriga rörelseintäkter

2 330,00
932 000,00
0,00
58 500,00
992 830,00

2 330,00
932 000,00
0,00
58 500,00
992 830,00

2 250,00
810 000,00
100 000,00
58 500,00
970 750,00

S:a Rörelseintäkter mm

992 831,30

992 831,30

1 075 333,90

992 831,30

992 831,30

1 075 333,90

Övriga externa kostnader
5010
Lokalhyra
5410
Förbrukningsinventarier
5700
Porto
5810
Småplatsstöd till föreningarna
6071
Representation
6110
Kontorsmateriel
6120
Kostnader Sammanträden och möten
6150
kostnader konferenser och utbildningar
6211
Telefoni
6390
Övriga kostnader
6570
Bankkostnader
S:a Övriga externa kostnader

0,00
-28 245,33
-45,00
-58 500,00
-3 317,44
0,00
-26 313,35
-35 624,28
-9 672,32
0,00
-1 262,00
-162 979,72

0,00
-28 245,33
-45,00
-58 500,00
-3 317,44
0,00
-26 313,35
-35 624,28
-9 672,32
0,00
-1 262,00
-162 979,72

-4 000,00
-8 251,00
-139,00
-58 500,00
-1 002,59
-126,88
-22 513,84
-116 933,95
-4 634,68
-13 466,40
-1 327,00
-230 895,34

Personalkostnader
7010
Löner
7020
Inköp av tjänst
7290
Inspiration Scenkonst
7321
Traktamenten
7330
Resekostnader
7410
Tjänstepension
7510
Arbetsgivaravgifter
7583
arbetsmarknadsförsäkringspremier
7620
Sjuk och Friskvård
7680
Medlemsavgifter för RTJL
S:a Personalkostnader

-413 718,00
-12 500,00
-60 383,93
-4 404,00
-20 913,03
-28 170,20
-137 259,00
-499,00
-2 000,00
-11 300,00
-691 147,16

-413 718,00
-12 500,00
-60 383,93
-4 404,00
-20 913,03
-28 170,20
-137 259,00
-499,00
-2 000,00
-11 300,00
-691 147,16

-331 595,70
-16 000,00
-65 896,26
-4 401,00
-19 033,91
-33 036,48
-75 949,00
-1 563,00
-2 000,00
-4 900,00
-554 375,35

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm

-854 126,88

-854 126,88

-785 270,69

Rörelseresultat före avskrivningar

138 704,42

138 704,42

290 063,21

Rörelseresultat efter avskrivningar

138 704,42

138 704,42

290 063,21

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader

138 704,42

138 704,42

290 063,21

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
8310
Ränteintäkter
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

349,76
349,76

349,76
349,76

318,46
318,46

Räntekostnader och liknande resultatposter
8400
Räntekostnader
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter

-74,00
-74,00

-74,00
-74,00

-35,00
-35,00

S:a Resultat från finansiella investeringar

275,76

275,76

283,46

Rörelsens intäkter mm
Nettoomsättning
3110
Intäkter Konferenser och Utbildningar
3680
Öresutjämning
S:a Nettoomsättning

Bruttovinst
Rörelsens kostnader

Resultat från finansiella investeringar
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Riksteatern Jönköpings Län

Sida:

Resultatrapport

826000-8035

Utskrivet:

Preliminär
Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 17-01-01 - 17-12-31

Senaste vernr:

2(2)
18-03-07
12:50
17177

Perioden

Ackumulerat

Period fg år

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

138 980,18

138 980,18

290 346,67

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

138 980,18

138 980,18

290 346,67

Resultat före skatt

138 980,18

138 980,18

290 346,67

Beräknat resultat

138 980,18

138 980,18

290 346,67

-429 326,06

-429 326,06

0,00

8999

Årets resultat
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Riksteatern Jönköpings Län
826000-8035

Sida:

Balansrapport

Utskrivet:

Preliminär
Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 17-01-01 - 17-12-31

Senaste vernr:

1(1)
18-01-16
20:02
17177

Ing balans

Period

Utg balans

Omsättningstillgångar 1
1910
Kassa
1920
Skattekonto
1930
Företagskonto
1940
Bankkort
S:a Omsättningstillgångar 1

156,60
13 305,00
437 579,14
8 757,25
459 797,99

0,00
-10 818,00
128 670,56
-3 522,26
114 330,30

156,60
2 487,00
566 249,70
5 234,99
574 128,29

S:A TILLGÅNGAR

459 797,99

114 330,30

574 128,29

0,00
-5 118,00
20 917,00
-1 608,00
15 569,00
-5 743,00
24 017,00

10 567,00
0,00
0,00
0,00
8 932,88
5 150,00
24 649,88

10 567,00
-5 118,00
20 917,00
-1 608,00
24 501,88
-593,00
48 666,88

-11 506,00
-11 506,00

0,00
0,00

-11 506,00
-11 506,00

12 511,00

24 649,88

37 160,88

Eget kapital
2010
Eget kapital
2019
Årets resultat
S:a Eget kapital

-181 963,11
0,00
-181 963,11

-290 345,88
-138 980,18
-429 326,06

-472 308,99
-138 980,18
-611 289,17

S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL

-169 452,11

-404 676,18

-574 128,29

290 345,88

-290 345,88

0,00

TILLGÅNGAR

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Skulder
Kortfristiga skulder
2510
Skatteskulder
2920
Upplupna semesterlöner
2940
Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter
2941
Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter
2650
Redovisningskonto för moms
2710
Personalskatt
S:a Kortfristiga skulder
Långfristiga skulder
2214
Särskild Löneskatt Pensionskostnader
S:a Långfristiga skulder
S:a Skulder

BERÄKNAT RESULTAT
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Revisionsberättelse
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Kvantitativ Redovisning 2017
FAKTA & STATISTIK
Arrangerade av länets teaterföreningar

Eksjö teaterförening
Programtitel

Lokalnamn

Publik

Producent

Amadeus - Live på bio

Metropolbiografen

FOLKETS HUS OCH
40 PARKER

Grisen i säcken Galenskaparna - AfterShave

Metropolbiografen

61 Kulturtuben

La Cage aux Folles

Stora Teatern

Trettondagsafton

Metropolbiografen

37 Östgötateatern
FOLKETS HUS OCH
23 PARKER

Han ska bli min

Fritidsgården Ing 2

95 Nöjeshunden HB

Les Misérables

Kulturhuset Spira,
Teatersalongen

40 Smålands Musik & Teater

Allt du måste veta om pop

Fritidsgården Ing 2

95 Riksteatern

Försvinnandet

Olsbergs arena

Teaterresa?

Ja

Ja

110 Riksteatern
501

Gislaved/Värnamoteaterförening
Programtitel

Lokalnamn

Özz Nûjen är RIKARD III

Grunkan funkar

Kulturhuset Cupolen
Esteten Kulturskolan
Lagastigen
Esteten Kulturskolan
Lagastigen

103 Riksteatern
Regionteatern Blekinge
26 Kronoberg
Regionteatern Blekinge
44 Kronoberg

Stormen

Kulturhuset Cupolen

121 Riksteatern

Sista tangon i Svedala

Hotel Tre Liljor

Stenjätten

Nasse hittar en stol

Kulturhuset Cupolen
Esteten Kulturskolan
Lagastigen
Esteten Kulturskolan
Lagastigen

93 Lindh-Ahrnbom AB
Regionteatern Blekinge
115 Kronoberg

Vi som bor här

Kulturhuset Cupolen

169 Riksteatern

Black Forest

Vandalorum

103 NorrDans

Strålande, Miss Foster!

185 Smålands Musik & Teater

Stortok och Lilltok

Kulturhuset Cupolen
Esteten Kulturskolan
Lagastigen

Bjällerklang - en 50, 60 & 70-talsshow om julen

Torghuset

Grunkan funkar

Varför Gråter Pappan?

Publik

Producent

43 Teater Trambolin
54 Teater Trampolin

62 Teater Polisong
Humor Musik & Allvar203 produktion
1 321

Gnosjö scenkonst
Programtitel

Lokalnamn

Özz Nûjen är RIKARD III

Hammargården

Publik

Producent

Kulturkanonen 2017

Hammargården

Kulturkanonen 2017

Hammargården

Landet inuti

Hammargården

Landet Inuti

Hammargården

Valborgsmässofirande på Töllstorp

Töllstorps Industrimuseum

Stubbes Popquiz

Hammargården

15 Okänd organisation

Föreläsning Po Tidholm

Töllstorps Industrimuseum

37 Teg Publishing

Kura skymning Selma Lagerlöf med Hertha Berggren

Töllstorps Industrimuseum

Ullberg & Ljung

Samhällsföreningens lokal

Ullberg & Ljung

Hammargården

Ullberg & Ljung

Bygdegården

Den lille prinsen

Hammargården

81 Riksteatern
Okänd professionell
126 producent
Okänd professionell
126 producent
33 Riksteatern
33 Riksteatern
425 Gnosjö Scenkonst

Okänd professionell
27 producent
Humorkanonen - Ullberg &
25 Ljung
Humorkanonen - Ullberg &
11 Ljung
Humorkanonen - Ullberg &
45 Ljung
59 Riksteatern
1 043
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Habo kulturförening
Programtitel

Lokalnamn

Publik

Producent

Rockgarden
Stortok och Lilltok

Spinnet, Karderiet
Gunnarsbosalen,
fritidsgården

La Paloma

Spinnet, Karderiet

Sagofen Isadora - Snigelsång & Spindelspår

13 Sagofen Isadora

Nasse hittar en stol

Habo Bibliotek
Gunnarsbosalen,
fritidsgården

Varför Gråter Pappan?

Spinnet, Karderiet

49 Teater Trambolin

After Art

Spinnet, Karderiet

65 Okänd amatörorganisation

Subworld

Habo Bibliotek

Fordon som tutar och blinkar

Habo Bibliotek

15 Sagofen Isadora
Okänd professionell
77 producent

Fotbollsbögen

Spinnet, Karderiet

155 Pia Kjellerstedt

Fotbollsbögen

Spinnet, Karderiet

18 Pia Kjellerstedt

After Work på Spinnet

Spinnet, Karderiet

Okänd professionell
400 producent
31 Teater Polisong
168 Smålands Musik & Teater

S Teater Trampolin

55 Cosmos Cowboys
1 089

Mullsjö teaterförening
Programtitel

Lokalnamn

Entertainer Dan Ekström spelar, sjunger och berättar.

Gunnarsbosalen (i
Gunnarboskolan)

Publik

Producent

35 Okänd amatörorganisation

Romeo & Julia

Kulturhuset Spira,
Teatersalongen

52 Smålands Musik & Teater

Guldlock och de tre Björnarna

Fritidsgården Knuten

62 Teater Spektaklet

Guldlock och de tre Björnarna

Fritidsgården Knuten

50 Teater Spektaklet

Guldlock och de tre Björnarna

Fritidsgården Knuten

69 Teater Spektaklet

Guldlock och de tre Björnarna

Fritidsgården Knuten

La Paloma

Folkhögskolan

Les Misérables

Kulturhuset Spira,
Teatersalongen

67 Smålands Musik & Teater

Ja

Utvandrarna

Göteborgs Stadsteater,
Stora Scenen

50 Göteborgs Stadsteater

Ja

Livet under" - vad händer i underjorden?

Fritidsgården Knuten

27 Maria Lindqvist

Livet under" - vad händer i underjorden?

Fritidsgården Knuten

43 Maria Lindqvist

Livet under" - vad händer i underjorden?

Fritidsgården Knuten

61 Maria Lindqvist

Livet under" - vad händer i underjorden?

Fritidsgården Knuten

4 Maria Lindqvist

TEATER- och MUSIKQUIZ med MATS - Mullsjö
Amatörteatersällskap och ENGHARDTS Orkester

Gunnarsbosalen (i
Gunnarboskolan)

Ja

49 Teater Spektaklet
140 Smålands Musik & Teater

87 Mullsjö teaterförening
796

14

Musik och teatervänner i
Jönköping
Programtitel

Lokalnamn

Dan Andersson - Röda, röda blomster i mitt hjärta gingo
in.

Kulturhuset Spira,
Caféscenen

76 Britta Andersson

Varför Gråter Pappan?

Gränna Biblioterk

14 Teater Trambolin

Varför Gråter Pappan?

Stadsgården, Linnésalen

28 Teater Trambolin

Varför Gråter Pappan?

Folkets Hus

Varför Gråter Pappan?

Sista tangon i Svedala

Öxnehaga Bibliotek
Kulturhuset Spira,
Kammaren
Kulturhuset Spira,
Kammaren
Kulturhuset Spira,
Kammaren
Kulturhuset Spira,
Caféscenen

ARMEN OCH TARMEN

Sporthall

56 Big Wind

ARMEN OCH TARMEN

Stadsgården, Linnésalen

22 Big Wind

ARMEN OCH TARMEN

Folkets Hus, Freskosalen

8 Big Wind

ARMEN OCH TARMEN

45 Big Wind

NEW ORLEANS - CORGI JAZZBAND

Öxnehaga Bibliotek
Kulturhuset Spira,
Kammaren
Kulturhuset Spira,
Kammaren
Kulturhuset Spira,
Caféscenen

Kristina från Duvemåla & Moberg

Spira

75 Vallens soppteater

Räven i den kolsvarta natten

Spira

80 Teater Pero

Räven i den kolsvarta natten

Spira

78 Teater Pero

Nu är det gott att leva, en hyllning till Olle

Spira

43 Ravaillac Musik och Teater

Nu mår jag mycket bättre

Spira

12 Margaretha Dalhamn

Min lillasyster Kanin

Spira

80 Dockteatern Tittut

Min lillasyster Kanin

Spira

Kommissarie Gordon
Jakten på Klimathjältarna
Jakten på Klimathjältarna

Kanel & Kanin och alla känslorna
Kanel & Kanin och alla känslorna

Publik

Producent

5 Teater Trambolin
48 Teater Trambolin
160 Teater Pero
Okänd professionell
58 producent
Okänd professionell
58 producent
61 Lindh-Ahrnbom AB

82 Dockteatern Tittut
80 Dockteatern Tittut
Okänd professionell
84 producent

80 Dockteatern Tittut
1 333

Nässjö teaterförening
Programtitel

Lokalnamn

Özz Nûjen är RIKARD III

Kulturhuset Pigalle,
Teatersalongen

Publik

Producent

Musikcafé Symfonisk Blåsmusik

Kulturhuset Pigalle,
Teatersalongen

58 Smålands Musik & Teater

Musikcafé Mathias Algotsson kvartett

Kulturhuset Pigalle,
Teatersalongen

60 Smålands Musik & Teater

Ankomsten

Kulturhuset Pigalle,
Teatersalongen

250 Teateri

Ankomsten

Kulturhuset Pigalle,
Teatersalongen

79 Teateri

Den Lyckliga Pessimisten och årsmöte

Kulturhuset Pigalle,
Teatersalongen

15 Athenas talarbyrå

Musikcafé Western Highways

Kulturhuset Pigalle,
Teatersalongen

96 Smålands Musik & Teater

Musikcafé Taube, Cornelis jag

Kulturhuset Pigalle,
Teatersalongen

87 Smålands Musik & Teater

Musikcafé med Christian Von Gehren & Machmajatzz

Kulturhuset Pigalle,
Teatersalongen

68 Smålands Musik & Teater

Les Misérables

Kulturhuset Spira,
Teatersalongen

45 Smålands Musik & Teater

Musikcafé Emilia Amper

Kulturhuset Pigalle,
Teatersalongen

110 Smålands Musik & Teater

Vi som bor här

Kulturhuset Pigalle,
Teatersalongen

169 Riksteatern

Musikcafé Freja Havesang

Kulturhuset Pigalle,
Teatersalongen

158 Riksteatern

Ja

47 Smålands Musik & Teater
1 242
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Qulturfolket i Vetlanda
Programtitel

Lokalnamn

Henningson o Glans. blandar o ger

Njudungsgymnasiet,
Gallerian

Henningson o Glans
30 Produktion

Sista tangon i Svedala

Björköby Kommunalhus

47 Lindh-Ahrnbom AB

TIDERNAS FÖRÄLSKELSE MED TOMAS VON
BRÖMSEN

Withalasalen

80 Schiller-Theater, Berlin

TÖRNRÅZA en saga som bygger på Törnrosa, men
även sagorna Snövit och Rödluvan. Målgrupp är
skolbarn i låg-och mellanstadie, men även rolig för
äldre.

Biblioteket, Hörsalen

20 Okänd amatörorganisation

Hälsomässan i Gallerian och Bibliotekstorget 11.0015.00

Gallerian

50 Okänd organisation

Les Misérables

Kulturhuset Spira,
Teatersalongen

Regnbågspicknick i Apoteksparken

Apoteksparken

Hungriga Hjärtan – Springsteen på vårt sätt

Njudungs gymnasieskola,
Aulan

Moonscape Musik &
14 Mångfald
20 Maria Arnadottir

Fadern

Centrumsalen Folketshus
Njudungs gymnasieskola,
Aulan

Clownen Jac

Regionteatern Blekinge
Kronoberg, Scenen

Regionteatern Blekinge
20 Kronoberg

Kärlekens outgrundliga vägar

Publik

Producent

50 Smålands Musik & Teater

Ja

200 Okänd organisation

37 Erik Löwenthal
Ja

568

Riksteatern Va Du Vill i Sävsjö
Programtitel

Lokalnamn

Två systrar och en begravning

Kulturhuset, Röda Kvarn

Publik

56 Panikteatern

Producent

SKRÖNOR OCH SKRÄN

Kulturhuset, Röda Kvarn

Konsert VeroniKA Grand

Kulturhuset, Galaxen

51 Carita Jonsson
Producerad av Veronika
Uhras Johansson och Anders
30 Johansson.

Var är mitt hem?

Kulturhuset, Röda Kvarn

Clownen Jac

Kulturhuset, Röda Kvarn

27 Riksteatern
Regionteatern Blekinge
57 Kronoberg
221

Skillingaryds teaterförening
Programtitel

Lokalnamn

Expedition Babben

Skillingehus

Publik

200 Besterman

Producent

Bra människor

Skillingehus

147 Riksteatern

Kristina från Duvemåla & Moberg

Skillingehus

106 Vallens soppteater

Sista tangon i Svedala

Skillingehus

Carling Family Band

Skillingehus

The Cadillac Band

Skillingehus

När vi reste i Folkets Park

Skillingehus

60 Lindh-Ahrnbom AB
JAZZ ART SWEDEN
196 PRODUCTION AB
Okänd professionell
128 producent
Okänd professionell
75 producent

Kärlekens outgrundliga vägar

Skillingehus

Ett drömspel

Skillingehus

A swingin' Christmas

Skillingehus

77 Maria Arnadottir
135 123 Schtunk
147 Smoke Rings Sisters
1 271

16

Tranås teaterförening
Programtitel

Lokalnamn

Özz Nûjen är RIKARD III

Holavedsgynmnasiets aula

Publik

Producent

Känner du musiken?

Tranås Stadsbibliotek

Dan Andersson - Röda, röda blomster i mitt hjärta gingo
in.

Tranås Församlingshem

La Paloma

Holavedsgynmnasiets aula

LIMITS med CIRKUS CIRKÖR

Östgötateatern

Det blir bättre!

Löfstadkyrkan

Han ska bli min!

Holavedsgynmnasiets aula

Les Misérables

Kulturhuset Spira,
Teatersalongen

49 Smålands Musik & Teater

Dockteater, kan de' vau nå't?

Tranås Församlingshem

15 Byteatern Kalmar läns teater

En stjärna vid namn Ajax

Tranås Stadsbibliotek

131 Riksteatern
49 Östgötamusiken
97 Britta Andersson
163 Smålands Musik & Teater
37 Östgötateatern

Ja

46 Winkir Musik och teater
164 Nöjeshunden HB
Ja

18 Teater Bara
769
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Redovisning småplatsstöd 2017

Redovisning*Småplatsstöd*2017
Riksteatern:*

BG/PG:

Totalsumma*Småplatsstöd*2017:

58500

Redovisat*våren:

33000

Redovisat*hösten:

25500

Rest*kvar*att*återbetala:

0

Våren*2017
Arrangör

Spelort

Titel

Eksjö*Teaterförening
Gnosjö*Scenkonst
Habo*Kulturförening
Musik*&*Teater*Vännerna*i*JKPG
Mullsjö*Teaterförening
Nässjö*Teaterförening
Teaterföreningen*Va´du*vill*i*Sävsjö
Tranås*Teaterförening
Skillingaryds*Teaterförening
Qulturfolket*i*Vetlanda
GislavedAVärnamo*Teaterförening

Eksjö
Gnosjö
Habo
Gränna
Mullsjö
Nässjö
Sävsjö
Tranås
Skillingaryd
Vetlanda
Värnamo

Trettondagsafton
Folkets*hus*och*parker 2017A04A08
Landet*inuti
Riksteatern
2017A04A26
La*Paloma
Smålands*Musik&Teater 2017A05A05
Varför*gråter*Pappa? Okänd*prof.prod
2017A02A04
Guldlock*och*de*tre*björnarna
Teater*Spektaklet
2017A04A05
Ankomsten
Teater
2017A03A08
Två*systrar*och*en*begravning
Panikteatern
2017A01A26
Känner*du*musiken? Östgötabandet
2017A03A18
Bra*Människor
Riksteatern
2017A03A14
Tidernas*Förmörkelse SchillerAteatern
2017A03A29
Stenjätten
Regionteatern Blekinge/kronoberg
2017A03A28

Producent

Datum

Lokal

Publik

Metropolbiografen
Hammargården
Spinnet
Biblioteket
Knuten
Pigalle
Röda*Kvarn
Biblioteket
Skillingehus
Withalasalen
Cupolen

GageRiks*bidrag

23
33

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

56
49
147
80
115
Summa:

0

33*000

Hösten*2017
Arrangör

Spelort

Titel

Eksjö*Teaterförening
Gnosjö*Scenkonst
Habo*Kulturförening
Musik*&*Teater*Vännerna*i*JKPG
Mullsjö*Teaterförening
Nässjö*Teaterförening
Teaterföreningen*Va´du*vill*i*Sävsjö
Tranås*Teaterförening
Skillingaryds*Teaterförening
Qulturfolket*i*Vetlanda
GislavedAVärnamo*Teaterförening

Eksjö
Gnosjö
Habo
Jönköping
Mullsjö
Nässjö
Sävsjö
Tranås
Skillingaryd
Vetlanda
Värnamo

Allt*du*måste*veta*om*pop Riksteatern
2017A10A29
Kura skymning Selma Lagerlöf med Hertha Berggren 2017-11-08
Varför Gråter Pappan?
Teater Trampolin
2017-10-01
Räven i den kolsvarta natten
Pero
2017-10-08
Äta själv
Sara Hedman och Andreas2018-04-11
Braula
Vi som bor här
Riksteatern
2017-10-28
Clownen Jac
Regionteatern Blekinge Kronoberg
2017-11-15
Det blir bättre!
Winkir Musik och teater 2017-09-13
Kärlekens outgrundliga vägar
Maria Arnadottir
2017-10-13
"FADERN"
Riksteatern
2017-11-11
Stortok och Lilltok
Teater Polisong
2017-11-12

Producent

Datum

Lokal

Publik

Fritidsgården*Ing2
95
Töllstorps Industrimuseum
27
Spinnet i Habo
49
Spira
Fritidsgården Knuten
Kulturhuset Pigalle
Kulturhuset, Röda Kvarn
57
Löfstadkyrkan
46
Skillingehus
77
Njudungs gymnasieskola, Aulan
37
Esteten Kulturskolan Lagastigen
62
Summa:

GageRiks*bidrag

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2500
2300

0

25*500
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SLUTORD
För året 2017 vill vi rikta ett stort tack till länets lokala teaterföreningar, som lägger ner så mycket ideell tid
och kraft för att sprida scenkonsten till länets alla invånare.
Vi vill fortsätta engagera oss tillsammans med er och gemensamt utvecklas ännu mer, för att tillsammans
nå vår vision; Scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse, för alla, överallt.

Birgitta Sandgren
Ordförande

Anna Holm
Vice Ordförande

Göran Bäckstrand
Kassör

Kent Larsson
Ledamot

Sergei Muchin
Ledamot

Tina Gardestrand
Ersättare

Anders Arin
Ersättare

Jörgen Lindwall
Adjungerad

19

Verksamhet
i Jönköpings
län 2017

Vi är Riksteatern
Vi är mötesplatser. Vi är upplevelser.
Vi är teater, dans och musik i hela landet.
Riksteatern hade 2017 i länet elva riksteaterföreningar och en ansluten
organisation.
Riksteaterföreningar: Eksjö Teaterförening, Gislaved-Värnamo Teaterförening, Gnosjö Scenkonst, Habo Kulturförening, Mullsjö Teaterförening, Musik & Teater vänner i Jönköping, Nässjö Teaterförening – en
del av Riksteatern, Qulturfolket – Riksteatern Vetlanda, Riksteatern Va
Du Vill Sävsjö, Skillingaryds Teaterförening, Tranås Teaterförening.
Ansluten organisation: Smålands Musik & Teater.
Riksteatern regionalt: Riksteatern Jönköpings län är ett
samverkansorgan för riksteaterföreningar och anslutna
organisationer i länet.

Under 2017 samlar Riksteatern totalt 227 riksteaterföreningar och 61 andra anslutna organisationer.

Besök i förhållande till folkmängd (procent):

2

3,0

Riksteaterns arrangemang

0,9

Riksteaterns nationella scenkonstproduktion

Bernardas hus
Foto: Urban Jörén

Riksteaterföreningar

Medlemmar

Föreställningar

Publik

Eksjö Teaterförening

130

8

501

Gislaved-Värnamo Teaterförening

208

13

1 321

Gnosjö Scenkonst

32

13

1 043

Habo Kulturförening

49

12

1 089

Mullsjö Teaterförening

95

14

796

Musik & Teater Vänner i Jönköping

217

23

1 333

Nässjö Teaterförening – en del av
Riksteatern

45

13

1 242

Qulturfolket – Riksteatern Vetlanda

61

12

598

Riksteatern Va Du Vill Sävsjö

83

6

245

Skillingaryds Teaterförening

337

10

1 271

Tranås Teaterförening

143

11

811

2

597

Anslutna organisationer
Smålands Musik & Teater

Riksteatern regionalt
Riksteatern Jönköpings län
3

Kalas i parken
Foto: Anna Huerta

Regional ordförande 2017: Birgitta Sandgren
0730452541
E-post: birgitta@sandgren.nu
Regional verksamhetsledare 2017: Adam Starck
076-724 84 05
E-post: adam.starck@riksteatern.se
Regional verksamhetsledare 2018: Jonna Ahlander
070-0862559
E-post: Jonna.ahlander@riksteatern.se

Riksteatern Jönköpings län
Scenkonst som sätter tankar och
känslor i rörelse – för alla, överallt.
Riksteatern Jönköpings län är ett samverkansorgan för riks
teaterföreningar och andra anslutna organisationer i länet. Riks
teatern Jönköpings län har som uppgift att stötta scenkonstarrangörer
och sprida professionella teater-och dansföreställningar till alla
invånare i hela länet.
Riksteatern Jönköpings län har som uppgift att främja scenkonst
ens utveckling i sin helhet, bland annat genom att samverka med
civilsamhället, det fria kulturlivet och länsteatern, samt att främja
ökat intresse för scenkonst och därmed verka för att utveckla förutsättningar för länets scenkonstarrangörer.
Riksteatern i södra Sverige: Riksteatern Jönköpings län, i sam
arbete med Riksteatern Blekinge, Halland, Kalmar län och Kronoberg, Skåne och Väst, arrangerar en utbudsdag där drygt 300 lokala
arrangörer ser utdrag ur föreställningar från Riksteatern, länsteatrar
samt från turnerande fria grupper.
Via ett utökat samarbete med Region Jönköping län är Riksteatern
Jönköpings län sedan 2017 projektägare av det treåriga projektet
Scenkonstklubben som uppkom ur projektet Inspiration Scenkonst.
Riksteatern Jönköpings län har sedan 2014 tillsammans med
Riksteatern Väst och Riksteatern Halland samverkat med träffar och
kurser under namnet Riksteatern Sydväst.

5

På repertoaren 2017
Riksteaterns egna turnéer
I länet spelade Riksteaterturnéerna Allt du måste veta om pop, Bernardas hus, Bra
människor, Flyktpotatis – Emil Jensen, Försvinnandet, Här och nu, Kalas i parken, Landet
inuti, Den lille prinsen, Stormen, Var är mitt hem?, Vi som bor här, Özz Nûjen är Rikard III.

Föreställningar från fler
Utöver Riksteaterns egna produktioner presenterades verk av 123 Schtunk, Athenas
talarbyrå, Besterman, Big Wind, Britta Andersson, Byteatern Kalmar läns teater, Carita
Jonsson, Corgi Jazzband, Cosmos Cowboys, Dan Ekström, Dockteatern Tittut, Erik
Löwenthal, Folkets Hus och Parker Livebio, Gnosjö Scenkonst, Göteborgs Stadsteater,
Henningson o Glans Produktion, Hertha Berggren, Humor Musik & Allvar-produktion,
Humorkanonen - Ullberg & Ljung, Jazz Art Sweden Production AB, Kulturtuben, LindhAhrnbom AB, Margaretha Dalhamn, Maria Arnadottir, Maria Lindqvist, Moonscape
Musik & Mångfald, Mullsjö Teaterförening, NorrDans, Nöjeshunden HB, Panikteatern,
Pia Kjellerstedt, Ravaillac Musik och Teater, Regionteatern Blekinge Kronoberg,
Rockgarden, Sagofen Isadora, Schiller-Theater–Berlin, Smoke Rings Sisters, Smålands
Musik & Teater, Teater Bara, Teater Pero, Teater Polisong, Teater Spektaklet, Teater
Trambolin, Teater Trampolin, Teateri, Teg Publishing, The Cadillac Band, Tranås
Teaterförening, Va Du Vill Sävsjö, Vallens soppteater, Veronika Uhras Johansson & Anders
Johansson, Winkir Musik och teater, Östgötamusiken, Östgötateatern m. fl.

Var är mitt hem?
Foto: Martin Skoog
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Den lille prinsen
Foto: Sören Vilks
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Riksteatern Jönköpings län
070-0862559
Norra Strandgatan 6
553 20 Jönköping
jonkopingslan.riksteatern.se

Jönköpings läns
folkrörelsearkiv

Arkivens Dag 2017. Mullsjö kommuns kultur- och fritidschef Åsa Eklund och arkivarie Anna Sundin
från Folkrörelsearkivet, framför en utställning om Mullsjö Skytteförening. Foto: Richard Fransson.
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INLEDNING

Jönköpings läns folkrörelsearkiv – syfte och organisation
Syfte
Jönköpings läns folkrörelsearkiv (JFA) är en ideell förening för enskilda arkivbildare i Jönköpings län.
Arkivets uppgift är att insamla, inventera, förteckna, bevara och vårda arkivalier från organisationer
av folkrörelsekaraktär i Jönköpings län. Föreningens verksamhetsområde är Jönköpings län. (Stadgar
för Jönköpings läns folkrörelsearkiv. § 3 Ändamål.)
Medlemmar och medlemskap
Folkrörelsearkivet bildades 1972 av ett stort antal folkrörelseorganisationer samt kulturnämnderna i
länets kommuner. Årsavgiften för medlemskap är enligt årsmötesbeslut 1300 kronor, med undantag
för ungdoms- och handikapporganisationer som betalar 700 kronor. Utöver medlemsavgiften finns
en avgift för mängden material som förvaras i arkivet, för närvarande 150 kronor/hyllmeter och år.
Genom organisationernas (distriktens) medlemskap äger dess lokala avdelningar/föreningar rätt till
avgiftsfri deposition och service. År 2017 var antalet anslutna medlemsorganisationer 165 st. Några
organisationer har tillkommit, medan ett par har lämnat Folkrörelsearkivet. En orsak till att
organisationer sagt upp sitt medlemskap är att deras distriktsorganisation upphört (det gäller t ex
KFUM-KFUK). Hur föreningarnas material ska hanteras är ännu inte bestämt.
Folkrörelsearkivets fysiska belägenhet
Folkrörelsearkivet hyr sedan 2010 lokaler i Arkivhuset på Slottsgatan 6-8 i Jönköping, med Jönköpings
kommun som hyresvärd. Här finns arkiv, kontor och sammanträdesrum samt möjlighet att ta emot
forskare i Stadsarkivets forskarsal. Personalen på Folkrörelsearkivet består av tre heltidsanställda
(chef och arkivarier) och två deltidsanställda (arkivassistenter).

Entrén till Arkivhuset från Stadsbiblioteket. Foto: Lars Östvall, JFA.
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Årsmötet 2017
Folkrörelsearkivets årsmöte 2017 var förlagt till Vetlanda, onsdagen den 12 april. Mötet hölls hos
IOGT-NTO och dess ordförande Gudrun Gustavsson hade ordnat det praktiska inför mötet. Bengt
Isaksson, veteran inom IOGT-NTO, berättade sedan om nykterhetsrörelsens historia i Vetlanda och
föreningarnas verksamheter. Efter att kaffe med landgång avnjutits öppnade Folkrörelsearkivets
ordförande årsmötesförhandlingarna. Till ordförande för årsmötet valdes Hans Toll från
Socialdemokraterna i Vetlanda, och till sekreterare valdes arkivchef Lars Östvall. Rolf Pettersson
(Folkrörelsernas Arkiv i Norrahammar) och Siv Fransson (Liberalerna och Studieförbundet
Vuxenskolan) valdes till justerare, tillika rösträknare.

Årsmötet 2017 hölls i Vetlanda. Här talar Bengt Isaksson, IOGT-NTO. Foto: Richard Fransson, JFA.

Styrelse och förtroendevalda 2017-2018
Efter val vid årsmötet kom styrelsen för 2017-2018 att ha följande utseende:
Rolf Lindberg, Jönköping (ABF), ordförande
Inga-Maj Eleholt, Smålandsstenar (Centern), ledamot, tillika vice ordförande
Mari Lindahl, Habo (representant för Region Jönköpings län), ledamot
Kenneth Jägsander, Eksjö (SRF – Synskadades Riksförbund), ledamot
Birgitta Glennåker, Jönköping (Jönköpings läns FN-distrikt), ledamot
Eva Rågfeldt, Aneby (IOGT-NTO), ledamot
Irene Oskarsson, Gränna (Jönköpings läns hembygdsförbund), ledamot
Ulla Harström, Mullsjö (SPF), ersättare
Tomny Lindqvist, Tenhult (LO), ersättare
Anita Mårtensson, Värnamo (Smålands Idrottsförbund), ersättare
Mats Andersson, Nässjö (Socialdemokraterna), ersättare
Arbetsutskottet utgörs av ordföranden Rolf Lindberg, vice ordförande Inga-Maj Eleholt, Region
Jönköpings läns representant Mari Lindahl, samt arkivchef Lars Östvall.
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Valberedningen består av Roland Björn (HSO), sammankallande, och Karin Widerberg (ABF).
Föreningens revisorer är Per-Olof Bladh (Vänsterpartiet), ordinarie, och Inga Fingal (HSO), ersättare.
Region Jönköpings län har utsett Maria Lundblom Bäckström som sin revisor gentemot föreningen.
Utöver dessa anlitar föreningen Price Waterhouse Cooper, Jönköping, med auktoriserade revisorn
Eric Valfridsson.
Styrelse- och AU-sammanträden
Under 2017 har hållits fem styrelse- och sex AU-sammanträden. Sammanträdena har i regel hållits i
Folkrörelsearkivets lokaler i Arkivhuset. Dessutom har ett seminarium genomförts med tema
framtiden. Det skedde måndagen den 23 oktober och lokalen var då Södra Vätterbygdens
Folkhögskola.
Personal
Personalen har 2017 bestått av:
Lars Östvall
arkivchef
Richard Fransson
1:e arkivarie
Anna Sundin
arkivarie
David Stavenheim
arkivassistent (timanställd ca 30%)
Monika Lundström
arkivassistent (25%)
samt
Suzanne Berger
arbetsträning (50%)
Utöver dessa har arkivet under året tagit emot ytterligare några personer för kortare praktik och
arbetsprövning.

Verksamhetsplan för 2017-2018
Folkrörelsearkivet har under året arbetat utifrån den verksamhetsplan som medlemmarna fastställt
vid tidigare årsmöte. Den omfattade följande områden:
Organisation och medlemmar
-Ökad och förbättrad service till föreningens medlemmar
-Samordning med Region Jönköpings läns uppdragsbeskrivning
-Utökande av personalstyrkan och genomförande av hyllmeteravgift
Arkiv och dokumentation
-Verksamhet i enlighet med arkivets grunduppdrag
-Prioritet: stimulera forskning om länets föreningshistoria
Utåtriktad verksamhet
-Tillgänglighet via webbsida
-Prioritet: barn och unga
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Uppdrag från Region Jönköpings län
Region Jönköpings läns uppdragsbeskrivning för Folkrörelsearkivet innebär att ”långsiktigt planera
och agera enligt de nationella och regionala kulturpolitiska målen, kulturplanens prioriteringar samt
regionens utvecklingsstrategi.” (Uppdragsbeskrivning 2015-2017, RJL 2016/237.)
Nationella mål och regionala kulturpolitiska mål
-allas möjligheter att ta del av kulturliv och kulturupplevelser
-länet har ett välutvecklat konst- och kulturliv, präglat av hög kvalitet inom både bredd och spets
Kulturplanens prioriteringar
Verksamheten ska arbeta utifrån följande prioriteringsområden:
-kulturell infrastruktur
-villkor för konstnärligt skapande
-kultur med fokus på barn och unga
-tillgänglighet till kulturliv och kulturarv
-interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete
-samverkan och dialog
Regionens utvecklingsstrategi
Ett övergripande mål i den regionala utvecklingsstrategin är att år 2025 vara en global livsmiljö som
präglas av ett socialt och kulturellt ansvarstagande. Det finns ”en stor förbättringspotential i att
använda kulturen som mötesplats för ett starkt och sammanhållande samhälle som präglas av tillit
och tolerans”, samt att ”kultur fyller en plats med liv och ger möjlighet till reflektion, inspiration,
bildning och tolerans”. Attraktion är en huvudinriktning som verksamheten ska relatera till.
(Uppdragsbeskrivning 2015-2017, RJL 2016/237.)
Det regionala uppdraget
Det regionala uppdraget för Jönköpings läns folkrörelsearkiv är enligt beskrivningen att:
-I samverkan med Jönköpings läns arkivförbund utveckla förståelsen och kunskapen om länets arkiv
och dess verksamheter.
-Tydliggöra arkivfunktionens roll inom länets kulturutveckling.
-Stimulera forskning om länets föreningshistoria.
-Verka som en rådgivande funktion inom arkivfrågor i länet.
-Utveckla förståelsen och kunskapen om folkrörelsearkivet och dess möjligheter gentemot länets
medborgare.
-Främja interkulturella möten som återspeglas i verksamheten, i syfte att stärka Jönköpings läns
identitet i framtiden.
-Samverka och samarbeta med civilsamhället, med det fria kulturlivet samt med andra regionala
kulturverksamheter.
-Genomföra årligt samråd med berört konst- eller bildningsområde.
-Tillämpa barnrättsperspektivet i verksamheten utifrån FN:s barnkonvention i ett systematiskt och
utvecklingsinriktat arbete.
-Delta i arbetet med strategi för barn- och ungdomskultur i Jönköpings län 2015-2017.
-Delta i kunskapsutvecklingen och med aktiviteter i koppling till kulturens roll för god hälsa.
-Bidra till en bra livsmiljö för länets invånare och näringslivets utveckling.
-I samverkan med andra aktörer aktivt medverka till regionens tillväxt och utveckling.
Perioden 2018-2020
För verksamhetsperioden 2018-2010 pågår arbete med en ny uppdragsbeskrivning.
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ARKIVLEVERANSER OCH ORDNANDE
Arkiv
Bestånd
Arkivbeståndet i Folkrörelsearkivet utgjordes vid årsskiftet 2016/2017 av 5173 förtecknade arkiv,
samt drygt 500 oförtecknade arkiv.
Inkomna leveranser
Under 2017 har 229 arkivleveranser inkommit. Det handlar främst om depositioner, men också om
ett antal gåvor. Mottagande, kvittens och grovsortering har i första hand utförts av arkivarie Anna
Sundin. Även Monika Lundström och Suzanne Berger har varit behjälpliga med arkivleveranser,
reversalsskrivning och uppsortering av arkiv.
Ordnade och förtecknade arkiv
Under året har 123 leveranser ordnats och förtecknats. Samtliga förtecknade arkiv finns listade på
Folkrörelsearkivets hemsida www.jonkopingslansfolkrorelsearkiv.se. Det ordnade arkivbeståndet har
nu ökat till 34 932 volymer (vid 2017 års utgång). Ordnings- och förteckningsarbetet har
huvudsakligen utförts av David Stavenheim. Utredning av arkivbildare, arkiv och leveranser,
inskrivning i databas (förteckningar, statistikuppgifter, placering m m), etikettering och arkivläggning
har skötts av Monika Lundström. Särskilt fokus har Monika lagt på att utreda Svenska
Alliansmissionens omfattande arkiv (ca 900 volymer) och revidera dess förteckning. Hon har också
skött utskrift och kopiering av arkivförteckningar, till vårt arkiv, till Forskarsalen och till deponenten.
För databas (FileMaker) och andra register svarar i första hand 1:e arkivarie Richard Fransson.
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Tabell över inkomna och ordnade leveranser 2013 – 2017.

7

2016

2017

Organisationsindelning (från Folkrörelsernas Arkivförbund)
01. Arbetstagarorganisationer
02. Frilufts- och naturvårdsorganisationer
03. Försvars- och fredsorganisationer
04. Gymnastik- och idrottsorganisationer
05. Handikapporganisationer
06. Humanitära och sociala organisationer
07. Kulturella organisationer
08. Kvinnoorganisationer
09. Nykterhetsorganisationer
10. Politiska organisationer
11. Religiösa organisationer
12. Studieorganisationer
13. Ungdomsorganisationer
14. Övriga organisationer

Affischer
Affischer har under 2017 inkommit från bland andra Förbundet Arbetarmakt, Grupp 8 och
Frälsningsarmén Huskvarna. Även i år har ett antal affischer tillförts det så kallade Musikarkivet
(2011/218), både rock- och jazzaffischer.

Affisch från Frälsningsarmén Huskvarna

Affisch från Grupp 8
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Fanor och standar
Fanor och standar har inkommit från bland andra Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdelning
195 Vetlanda, Statsanställdas Förbunds avdelning 3007 Jönköping (SEKO Posten klubb Jönköpings
region), Nässjö Fackliga Centralorganisation (FCO), Svenska Blå Stjärnan Eksjödistriktet.

Fana från Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdelning 195 Vetlanda. I avdelningens historik står
att fanan kostade 1135 kr och att den invigdes i samband med avdelningens julfest 1959.

Fotografier, film och ljud
Under året har inkommit runt 40 leveranser innehållande fotografier, bland annat från Eksjö stads
fruntimmersförening (lev 2017/015), Gunnar Carlssons personarkiv (lev 2017/041), JönköpingBankeryd Inner Wheel Club nr 171 (lev 2017/043), Forsheda missionsförsamling (lev 2017/098),
Föreningen Norden, Nässjö lokalavdelning (lev 2017/116), Jönköpings Polisförening (lev 2017/121),
Lions Club Habo (lev 2017/133), Svenska Blå Stjärnan, Eksjökåren (lev 2017/145), Nässjö PRO (lev
2017/161) och Tranås avdelning av Centerns Ungdomsförbund (CUF) (lev 2017/169).
Omkring 34 000 fotografier, diabilder och negativ har scannats av Armedia, (AMA, Jönköpings
kommun). Här arbetar ett femtontal personer, varav flera med material från Folkrörelsearkivet.
Förutom fotografier scannas tidningsklipp och andra dokument. Även ljud digitaliseras hos Armedia.
Den scanning av fotomaterial som sker hos Folkrörelsearkivet handhas i första hand av Suzanne
Berger. Utöver löpande scanning av fotobeståndet handlar det om bilder i samband med olika
rådfrågningar och ärenden. Sammanlagt har drygt 37 000 fotografier scannats under året. Ansvarig
för scanning och registrering av foto och annan media är 1:e arkivarie Richard Fransson.
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Ett tiotal leveranser innehållande filmmaterial har inkommit 2017, bland annat från SAM, Yttre
missionen/ Internationella avdelningen 1101 (lev 2017/078), Förbundet Vi Unga (lev 2017/156) och
John Johanssons filmer (lev 2017/134).
För överföring till digitalt medium har ett dussin filmer lämnats till externa aktörer. Rullfilmer har
skickats till SLC (Sveriges Ljud- och Migreringscentrum i Västervik). Ett tiotal VHS-filmer har
digitaliserats med befintlig dator- och videoutrustning på Folkrörelsearkivet (Richard Fransson). Även
ljudband och ljudkassetter har digitaliserats med utrustning på Folkrörelsearkivet, samt några av
Armedias.

Litteratur
Till Folkrörelsearkivets referensbibliotek har ett drygt hundratal volymer tillförts under året. Det har
skett framför allt genom gåvor från bland annat hembygds- och andra föreningar. Under 2017 har
beståndet i Folkrörelsearkivets bibliotek lagts ut som förteckning på arkivets hemsida.

SERVICE OCH RÅDGIVNING
Medlemmar
Service till föreningens medlemmar har getts via telefon, e-post och besök. Det handlar både om
rådgivning i praktisk arkivskötsel och om efterforskningar av material och uppgifter. Kontinuerligt
informerar arkivets personal om verksamheten och om arkivskötsel. Flera föreningar har vidare varit
hos oss för studiebesök och rådgivning i arkivfrågor. Scanning av inlämnat fotomaterial är också en
service som ingår för medlemmar. Denna sker enligt prioritering och efter personella möjligheter. Vid
ett tillfälle har även Folkrörelsearkivet varit behjälplig med att spara ner en hemsida åt en förening.

Allmänhet och forskare
I Region Jönköpings läns kulturplan anges tillgänglighet till kulturliv som ett prioriteringsområde
utifrån vilket Jönköpings läns folkrörelsearkiv ska arbeta. Arkivets webbsida är sedan den 1 januari
2017 tillgänglighetsanpassad enligt direktiv från Region Jönköpings län. Sidan innehåller information
om arkivet, arkivbestånd, allmänna råd i arkivfrågor med mera. Tillgänglighet till det fysiska
arkivmaterialet har allmänheten genom besök på arkivet och i Arkivhusets forskarsal. Där finns
fullständiga förteckningar över ca 5300 arkiv som förvaras hos Folkrörelsearkivet.
Forskarsalen ligger under Stadsarkivets ansvar, men bemannas gemensamt av Stadsarkivet,
Folkrörelsearkivet, Länsmuseet och Stadsbiblioteket. Öppettiderna är desamma som
Stadsbibliotekets. Bemannad är Forskarsalen måndag till fredag kl. 9-12 och 13-16. Från
Folkrörelsearkivets sida är det framför allt arkivarie Anna Sundin som har pass i Forskarsalen, och det
är också hon som deltar i de samråd och möten som hålls. Personalen i Forskarsalen tar emot
besökare, ger introduktion till källor, databaser och andra digitala resurser, och till mikrofilmsläsare
för tidningsläsning.
Rådgivning sker främst via telefon och e-post, men även vid besök på arkivet och besök ute hos
föreningarna. Även privatpersoner vänder sig till Folkrörelsearkivet för råd och praktisk hjälp. Vissa
önskar även köpa arkivkartonger, syrefria papper m m för vård av sina egna värdefulla historiska
dokument. Folkrörelsearkivet har i dessa fall sålt sådant material till självkostnadspris.
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Utöver de som besökt Folkrörelsearkivet vid olika arrangemang och studiebesök har arkivets
personal servat drygt 500 personer, allmänhet, forskare och andra besökare. Till detta kommer ett
större antal ärenden och förfrågningar som inkommer via telefon och e-post. Forskare från bland
annat University of Glasgow (England), Luleå Tekniska Universitet och Jönköpings Högskola, liksom
studenter från olika gymnasieskolor har använt vårt material, vilket resulterat i uppsatser och
artiklar. Folkrörelsearkivet har även hjälpt olika föreningar med uppgifter och bilder, vilket resulterat
i publikationer. Under 2017 har 288 stycken ärenden skrivits in i Folkrörelsearkivets nya
ärendehanteringsdatabas. Databasen är ett bra hjälpmedel vid forskningsförfrågningar som kräver
mer omfattande utredningar. Folkrörelsearkivet har vidare ett utbud av, främst lokalhistorisk,
litteratur. Dessa försäljs via arkivets webbsida och Forskarsalen. För försäljningen svarar
arkivassistent Monika Lundström.

Studiebesök
Antalet studiebesök och antal deltagande personer har gått ned under 2017, från 246 till 214
personer. Vissa studiebesök, främst skolklasser, tar Folkrörelsearkivet emot tillsammans med
Stadsarkivet. För skolelever finns numera ett särskilt program, vilket utvecklats av Folkrörelsearkivet,
Stadsarkivet och Länsmuseet (Richard Fransson, Jon Engström respektive Henrik Johansson). Genom
detta får eleverna guidning till studier och uppsatsskrivning med förslag på olika ämnen.

Datum
2017-01-18
2017-01-31
2017-02-07
2017-02-13
2017-02-22
2017-02-27
2017-03-02
2017-03-07
2017-03-27
2017-03-29
2017-03-31
2017-04-06
2017-05-10
2017-05-17
2017-05-24
2017-06-08
2017-06-13
2017-06-19
2017-09-29
2017-10-03
2017-10-09
2017-10-19
2017-10-26
2017-10-30
2017-11-28

Besökare
Studiebesök Laurentii Gille Eksjö
Senioruniversitetet
Senioruniversitetet
Studiebesök från Aneby (Hembygdsförening)
Andreasförsamlingen
Årsmöte S-Fackklubben
Armedia (introduktion nya deltagare)
Studiebesök JFA
Skoluppgift Kungsgymnasiet
Frimurarna studiebesök på JFA
Studiebesök från Värnamo
Dialog med Region Jönköping
Gudmundsgillet "Digital arkivhantering"
ABF studiebesök på JFA
Ölmstads hembygdsförening studiebesök på JFA
Studiebesök
Borås biblioteksmuseum studiebesök på JFA
Hakarps Socialdemokratiska förening
Studiebesök JLM
Lärare från Samhälls- och Humanistprogrammet på Per
Brahegymnasiet
SPF Öster
Brf
Introduktionskurs för PB-elever inför arkivuppgift
Studiebesök från Habo kommun
Studiebesök ”Fritidsgänget”

Antal personer
5
20
19
11
4
7
4
2
20
4
2
6
3
9
7
2
5
2
2
20
8
13
11
7
21

Summa= 214
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UTÅTRIKTAD VERKSAMHET
Arkivens Dag 2017
Folkrörelsearkivet fokuserade även detta år på att komma ut i länet med verksamheten under
Arkivens Dag. I samarbete med Mullsjö kommun och Jönköpings läns museum arrangerades på
kommunbiblioteket i Mullsjö föredrag och fotoutställningar den 11 november 2017.

Affisch för Arkivens Dag 2017. Formgivning: Richard Fransson, JFA.
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Ulf Petersson höll föredrag på Arkivens Dag under rubriken ”Gräv där du står – lokalhistorisk
forskning om pensionat i Mullsjö och Gravsjö missionshus” Foto: Richard Fransson, JFA.

Utställning om Mullsjö Skytteförening. Foto: Anna Sundin, JFA.
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Utställningar
I samband med Internationella Kvinnodagen den 8 mars gjordes en mindre utställning om den
kvinnliga rösträttens historia. Utställningen visades i Stadsbibliotekets entré från och med den 6
mars, då journalisten Eva Kaijser höll föredrag om ”Verklighetens Fröken Friman”, om bakgrunden till
den populära TV-serien. Föredraget var ett samarrangemang mellan föreningen WINNET,
Stadsbiblioteket, Jönköpings läns museum och Jönköpings läns folkrörelsearkiv. Utställningen stod
sedan kvar två veckor.

Utställning om den kvinnliga rösträttens historia. Arkivchef Lars Östvall håller
Föreningen för Kvinnans Politiska Rösträtts fana, vilken förvaras hos Jönköpings
läns museum. Foto: Siv Lindén.
Folkrörelsearkivet har även hjälpt andra institutioner och organisationer att ta fram material till
utställningar. Under våren scannades ömtåligt material i Stadsbibliotekets bokscanner rörande
Huluhammars bruk (materialet förvaras på Folkrörelsearkivet i Norrahammar), som Industrimuseet i
Norrahammar sedan använde i en utställning.
Till Arkivens Dag i Mullsjö i november gjordes två utställningar, en om Mullsjö Skid- och Orienteringsklubb och en om Mullsjö Skytteförening. Den senare har övertagits av skytteföreningen, som nu visar
den i sina lokaler.
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En av de affischer från Folkrörelsearkivet som användes i Länsmuseets
utställning om 1970-talet.

Folkrörelsearkivet bidrog även med affischmaterial till den 70-talsutställning som under året sattes
upp på Jönköpings läns museum. Under hösten sammanställdes vidare material ur
Folkrörelsearkivets pressklippsamling som användes i en utställning av ABF under rubriken ”Starka
kvinnor i historien”.
Den 11 september 2017 i Per-Brahegymnasiets aula ägde en tillställning rum under rubriken ”Skvinnor i Jönköpings län 100 år”. Till denna dag bidrog Folkrörelsearkivet med runt 120 scannade
fotografier som visades i ett bildspel.
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Visningar och program
Genom visningar och program har Folkrörelsearkivet försökt att förverkliga några av de uppdrag som
getts från Region Jönköpings län:
- Samverka och samarbeta med civilsamhället, med det fria kulturlivet samt med andra regionala
kulturverksamheter
- Utveckla förståelsen och kunskapen om folkrörelsearkivet och dess möjligheter gentemot länets
medborgare
- Stimulera forskning om länets föreningshistoria
Samverkan med civilsamhället har skett både med det organiserade föreningslivet och med icke
organiserade personer och grupper. För det organiserade föreningslivet, vilket representeras väl av
Folkrörelsearkivets medlemsorganisationer, fungerar arkivet som en naturlig knutpunkt vad gäller
historia och dokumentation. Vid det årliga arrangemanget Arkivens Dag, som för Folkrörelsearkivets
del förlades till Mullsjö kommun, skedde samarbete med bl a Mullsjö Skid- och Orienteringsklubb och
Mullsjö Idrottsförening. Samarrangemang har även genomförts med bl a Studieförbundet Bilda,
Viktor Rydbergsällskapet och kvinnoorganisationen Winnet Jönköpings län.

Affisch för filmvisning i samband med Internationella Kvinnodagen 2017. Formgivning: Richard Fransson, JFA.
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Arkivinformationen i Vetlanda Stadshus den 12 april 2017. Foto: Richard Fransson, JFA.

Arkivinformation har bland annat genomförts i Vetlanda Stadshus den 12 april. Vid detta tillfälle
visades även en film från Vetlanda som inkommit med arkiv tillhörande Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdelning 21 sektion 15 Vetlanda. En del av filmen är en dokumentation av när
Stadshotellet byggdes på med en våning.

Startdatum
2017-01-11
2017-02-18
2017-02-20
2017-03-06
2017-03-08
2017-04-12
2017-06-01
2017-06-28
2017-08-21
2017-09-01
2017-09-12
2017-09-26
2017-10-24
2017-11-11
2017-11-11
2017-12-19

Namn på aktivitet
Lars Östvall föredrag på Jönköpings
Folkhögskola
Viktor Rydberg-föreläsning
Putte Lindbergs modellhus
Utställning Kvinnlig Rösträtt
Film: Råslätt är ljuvligt (Eva Londos)
Arkivinformation i Vetlanda Stadshus
Jazzträff
Sommarprat på arkivet
Föreläsning - Socialdemokraternas
sommarmöte
Boksläpp Rigoletto-boken
Popcirkel
Popcirkel
Popcirkel
Arkivens Dag 2017
Utställning Mullsjö
Julfika på arkivet
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Samarrangör

Publik
12

Viktor Rydbergsällskapet

50
52
1400

Winnet Jönköpings län,
Jönköpings läns museum
Grupp 8
Vetlanda kommunarkiv

BILDA, Hasse på Sjökanten

16
8
5
11
25

300
13
12
14
JLM, Mullsjö kommun
31
Mullsjö kommun
120
15
Summa=2084

”Sommarprat på arkivet” 28 juni 2017. Foto: Richard Fransson

Webbsidan och övriga medier
Den gamla hemsidan (www.jfa.nu) plockades ner under 2017 då själva systemet den var gjord i
(Hemsida 24) inte kunde möta de krav på tillgänglighet som Region Jönköpings läns krav ställer på en
hemsida. Övergången till den nya hemsidan (www.jonkopingslansfolkrorelsearkiv.se), som vilar på en
Wordpressplattform, har på det hela taget gått bra. Den nya hemsidan uppfyller Regionens krav på
tillgänglighet och den har kontinuerligt fyllts på med material under året. Bland annat har ett
omfattande register lagts upp över Folkrörelsearkivets referensbibliotek.
Några månader in på 2017 skapades en Youtube-kanal i Folkrörelsearkivets regi som under året
uppnådde runt 100 visningar - trots så gott som ingen marknadsföring. Även ett Instagram-konto
skapades i Folkrörelsearkivets namn under hösten 2017. Den gamla hemsidan har arkiverats med
hjälp av programmet WinHTTrack Website Copier.
Vad gäller den fysiska tillgängligheten till arkivet har enklare förbättringar utförts i enlighet med
handlingsplan. Dock har funnits synpunkter på vägen från bibliotekets entré fram till
Folkrörelsearkivet egen dörr. Under hösten gjorde Handikapporganisationernas Samarbetsråd (HSO)
en översyn av tillgängligheten, med en rapport som kommer diskuteras med hyresvärden.
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nya hemsidan
gamla hemsidan

december

02

november

0

oktober

0

Besök på gamla och nya hemsidan 2017
www.jfa.nu och www.jonkopingslansfolkrorelsearkiv.se

173
210

september

463

319
285

augusti
156

juli

385

101

juni

375
170

maj

345
337

126

april
80

mars

Totalt
4677

285

413

februari

0

391

januari

0

394

0
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Statistik över besök på hemsidan 2017. Den gamla hemsidan (www.jfa.nu) togs ner i slutet på
september. Det låga besöksantalet i januari, februari och december på nya hemsidan beror på att
statistikfunktionen krånglat. Tabell: Richard Fransson.
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Besöksstatistik 2013-2017

4018

2426
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470

935

1335
965

1520
760 564

0
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2014

Besökare/forskare/studiebesök

2015

2016

Arrangemang

Utställningar

2017
Digitala medier

Totalstatistik över användare av Folkrörelsearkivets tjänster och material. Tabell: Richard Fransson.

19

DOKUMENTATION OCH PROJEKT
Ungdomar och popmusik på Folkets Hus på 1960-talet
Dokumentationen av ungdomar och popmusik på Folkets Hus på 1960-talet avslutades under året
och resulterade i en publikation ”Rigoletto och Twistkulan – om ungdomar och popmusik i
Jönköpings Folkets Hus på 1960-talet”. Fredagen den 1 september släpptes boken, med arrangemang
på restaurang Hasse på Sjökanten i Jönköping. Vid tillfället uppträdde författaren, arkivchef Lars
Östvall, tillsammans med musiker från olika jönköpingsband från 60-talet: Stephan Möller och Lasse
Starck från Caretakers, Lelle Bodarve från Headhunters och Inge Fridén från Ramblers, samt Ulf
Henningsson (pophistoriker). Omkring 300 personer kom till boksläppet. Många av dem hade bidragit
till boken med berättelser eller bilder.

Ett uppslag i Rigolettoboken – detta avsnitt handlar om när The Who besökte Jönköping 1967.
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Rigolettoboken presenterades på Hasse på Sjökanten 1 september. Foto: Ragnhild Arvidsson.

Dagen till ära fick författaren Lars Östvall spela tillsammans med legendariska jönköpingsmusiker
från Caretakers, Headhunters och Ramblers. Foto från Lars Fältskog.
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Den svenska demokratin 100 år
Kungliga biblioteket och Riksbankens Jubileumsfond har tillsammans med ett nätverk av forskare,
företrädare för ABM-sektorn och andra intressenter arbetat med att inventera och sammanställa
material som kan knytas till demokratins genombrottsperiod. Med anledning av detta har
Folkrörelsearkivet inventerat sina egna samlingar och arkiv och delat denna dokumentation till
Kungliga biblioteket.

NÄTVERK OCH UTVECKLING
Folkrörelsernas Arkivförbund
Jönköpings läns folkrörelsearkiv är medlem i det riksomfattande Folkrörelsernas Arkivförbund (FA).
Arkivförbundet arrangerar konferenser för sina medlemsorganisationer, dels på våren i samband
med sitt årsmöte, dels på hösten. 2017 års stämma hölls i samband med den så kallade AVECkonferensen (Arkivveckan) den 15 - 17 maj i Visby. Arkivchef Lars Östvall och 1:e arkivarie Richard
Fransson deltog. Med runt 50 programpunkter och 500 deltagare bjöd konferensen på ett mycket
varierat innehåll och goda möjligheter att knyta nya kontakter. Några av de programpunkter som
besöktes var bland annat:
-

Nya berättelser, andra berättelser: En
författare funderar om arkiven i framtiden
(Maja Hagerman, författare och
vetenskapsjournalist)

-

Arkivens roll i gymnasieskolans
historieundervisning – möjligheter och
begränsningar (Agneta Blücher)

-

Upphovsrätten och digitaliserade bilder
(Catharina Ekdahl)

-

Uppdrag e-arkiv (Cia Jarehov)

-

Att bevara och tillgängliggöra audiovisuellt
material (Eva-Lis Green)

-

Arkivering av publika webbplatser – vilka
förutsättningar och utmaningar finns? (Matias
Vangsnes)

-

Makt, kamp och motstånd. Vilka historier
bevaras i arkiven? (Mikael Eivergård)

-

Programhäfte Arkivveckan 2017

EU:s dataskyddsförordning – vilka är de största
nyheterna och vad innebär den för arkiven? (Eva Maria Broberg)
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Catharina Ekdahl höll föredrag om upphovsrätt och digitaliserade bilder. Foto: Richard Fransson.

Jönköpings läns arkivförbund
Folkrörelsearkivet är även medlem i Jönköpings läns arkivförbund, vilket har till syfte att ta tillvara
regionens intresse i arkivfrågor. Det handlar bland annat om att initiera samordnade åtgärder till
gagn för den regionala arkivvården, bevaka och informera om gemensamma frågor, främja de
regionala arkivens tillgänglighet och användning i utbildning och forskning, utgöra serviceorgan för
forskare och andra avnämare, svara för utbildnings- och utvecklingsinsatser på arkivområdet m m.
Genom sitt medlemskap i arkivförbundet bidrar Folkrörelsearkivet till detta. Arkivchefen är ordinarie
ledamot i styrelsen för Arkivförbundet, och 1:e arkivarien är ersättare. Utöver årsmöte och
konstituerande styrelsemöte har hållits sex styrelsemöten.

Region Jönköpings län - Kultur och utveckling
Under 2017 har Folkrörelsearkivet enligt önskemål från Region Jönköpings län utarbetat och lämnat
in tre handlingsplaner: handlingsplan för nationella minoriteter, handlingsplan för ökad regional
attraktivitet och en likabehandlingsplan. Liksom tidigare år har arkivet redovisat sin verksamhet i den
så kallade kulturdatabasen, dels kvantitativt, dels kvalitativt. Arkivet har även deltagit i Kulturtinget,
som 2017 hölls i Nässjö.
Samtal med Region Jönköpings län har kontinuerligt förts under året, både med kulturchef Jörgen
Lindvall och kulturutvecklare Sofia Ericsson. Vid ett tillfälle (6/4) har Folkrörelsearkivet också fått
träffa politikerna, närmare bestämt presidiet i ANA-nämnden (Arbetsmarknad, Näringsliv och
Attraktivitet). Vid detta fick arkivet möjlighet att dels presentera verksamhet och syfte med
föreningen, dels diskutera uppdragsbeskrivningen från Region Jönköpings län.
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ABM-rådet
Cheferna för institutionerna i ABM-huset (Arkiv, Bibliotek, Museum) – Jönköpings läns
folkrörelsearkiv, Stadsarkivet (Jönköpings kommunarkiv), Stadsbiblioteket och Jönköpings läns
museum, träffas i det så kallade ABM-rådet. I rådet diskuteras gemensamma övergripande frågor.

Övriga nätverk
Folkrörelsearkivet är vidare medlem i Jönköpings läns hembygdsförbund, samt stöttar olika
föreningar. Arkivchefen är medlem i Föreningen Sveriges Länsarkivarier, som är ett viktigt organ för
verksamhetsansvariga vid de regionala enskilda arkiven i landet. Föreningen arrangerar träffar för
cheferna, samt seminarier tillsammans med Folkrörelsernas Arkivförbund och Näringslivsarkivens
Förening. Under 2017 genomfördes bland annat en chefskurs, förlagd till Uddevalla den 1 mars.

Framtidsseminarium
Den 23 oktober 2017 bjöds styrelse och personal in till möte på Södra Vätterbygdens Folkhögskola
för att diskutera Folkrörelsearkivets roll i framtiden. Deltagarna delades in i tre grupper för att
diskutera utifrån de ledord som nedtecknades vid ett liknande seminarium i Norrköping under 2016:
Bevarande, Forskning, Balans inre/yttre, Hemsidan, Öppenhet, Tillgänglighet, Analogt, Samarbete,
Ansvar, Trovärdighet, Digital otakt, Teknik/bevara, Facebook, Marknadsföring, Projekt, Ordning o
reda, Ta emot studiebesök, Visningsmaterial, Upplysa, Papper/digitalt, Former för sparande, Värt att
bevara, Utrymme, Kontakter/lobbyverksamhet/resurser, fler anställda, Presentation/info,
Medlemsorganisationer/resurs
Här är några av de tankar och idéer som sammanfattades vid återsamlingen efter
gruppdiskussionerna:
Det är viktigt att Regionen förstår att JFA arbetar på uppdrag av sina medlemsorganisationer och att
regionens krav inte blir så pass krävande att detta uppdrag inte kan utföras.
Det är av stor betydelse att JFA når ut med information till medlemmarna om vad som bör lämnas in
till arkivet för att på så vis slippa onödigt och resurskrävande gallringsarbete. På det hela taget skulle
ett tätare samarbete med medlemmarna kunna var till hjälp för JFA.
Arkivet bör vara tillgängligt i så många avseenden som möjligt. Det är viktigt att marknadsföra arkivet
via många olika kanaler: Facebook, hemsida, årsmöten, studiebesök mm.
Arkivet är i behov av fler anställda.
Det måste finnas en balans mellan den inre verksamheten och den utåtriktade verksamheten, det vill
säga hanteringen av leveranser, ordnandet och förtecknandet kontra service gentemot forskare och
allmänhet. Det är nödvändigt att ha ordning och reda i arkivet för att på ett trovärdigt vis kunna
erbjuda god service till såväl medlemmar som forskare.
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Därefter fick alla deltagare ett antal röster var att fördela på de ledord man ansåg mest relevanta.
Resultatet blev följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fler anställda
Bevarande
Medlemsorganisationer / Samarbete
Tillgänglighet / Hemsida
Marknadsförening
Ordning och reda
Ansvar / Balans
Upplysa / Informera

Därefter inleddes ytterligare en gruppdiskussion utifrån Region Jönköpings läns Kulturplan 2018-2020
och ett hypotetiskt framtidsscenario att en ny arkivorganisation eller ett fysiskt arkivcentrum skulle
inrättas i länet, men också hur man ska kunna säkerställa den tekniska utvecklingen inom
föreningsarkiven.
En grupp ansåg att nytt arkivcentrum skulle kunna vara värdefullt ur ett geografiskt
rättviseperspektiv om det skulle byggas i mitten av länet. Det skulle också kunna medföra bredare
kompetens och samarbete kring spetskompetens. Dock känns det mer angeläget med en ny
länsövergripande arkivorganisation och en kulturarvsportal för alla länets kulturarvsinstitutioner.
En grupp tyckte att man kunde bygga på höjden och utveckla det hus som redan finns.
En annan grupp ställde sig positiva till idén om en ny arkivorganisation / arkivcentrum där många
aktörer kan ingå. Men i sådana fall en arkivorganisation som har en operativ och praktisk roll.
Ett nytt arkivcentrum skulle även kunna leda till fysiska och ekonomiska fördelar, men det finns också
en risk att Folkrörelsearkivet skulle ”drunkna” i en större organisation.

Studieresor och konferenser
Den 29 maj gav sig Folkrörelsearkivets personal iväg på studieresa. Första stoppet blev på
Blekingearkivet där arkivchef Per Lundin hälsade välkommen innan han visade arkivlokalerna och
berättade om verksamheten. Blekingearkivet är samlokaliserade med Ronneby kommunarkiv och
SVAR - Släktforskning i centrum i nybyggda lokaler under namnet Arkivcentrum Blekinge. Därefter
gjordes ett besök på Malmö Stadsarkiv innan resan fortsatte mot Köpenhamn. I Köpenhamn gjordes
två spännande besök, dels på Köpenhamns Stadsarkiv och dels på Arbetarmuseet. Resan hem gick
över Helsingör där personalen även passade på att besöka Sjöfartsmuseet. På det hela taget var det
en mycket inspirerande resa där mötet med andra kulturarvsinstitutioner gav upphov till nya
perspektiv och idéer kring den egna verksamheten.
(För AVEC-konferensen, se avsnittet om Folkrörelsernas Arkivförbund.)
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Suzanne Berger och Anna Sundin lyssnar till arkivchef Per Lundin som berättar om ett av
dokumenten i Blekingearkivet. Foto: Richard Fransson.

Suzanne Berger, Monika Lundström, Lars Östvall och Anna Sundin i receptionen till
Köpenhamns Stadsarkiv. Foto: Richard Fransson.
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Kompetensutveckling
Genom en webb-videokurs har Richard Fransson fördjupat sina kunskaper om databasprogrammet
Filemaker, vilket resulterat i ett första utkast till ett nytt arkivhanteringssystem som bland annat
skulle förenkla inskrivning av arkivförteckningar och etiketter. Tanken är också att detta
arkivhanteringssystem ska kunna användas på Folkrörelsearkivet i Norrahammar. Ytterligare arbete
och tester krävs dock innan den nya lösningen kan ersätta de äldre databaserna.

Externa uppdrag
Uppdraget att hålla öppet hos och assistera Folkrörelsernas Arkiv i Norrahammar har fortgått även
under 2017. Richard Fransson och Anna Sundin har under året växlande bistått Kennert Karlsson i
Norrahammarsarkivet. Material från Norrahammar har även tagits in till Jönköping för förteckning
och scanning, därefter återlämnats.

Arbetsplatsen
Under året har arbetet med att förtäta hyllorna och komplettera med ytterligare hyllplan fortgått i en
av Folkrörelsearkivets två arkivlokaler. Detta har resulterat i att förvaringskapaciteten i arkivlokalen
ökat med drygt 70 hyllmeter.
Under 2017 har Folkrörelsearkivet skaffat ny IT-support genom företaget OAS i Jönköping. Via OAS
har samtliga datorer på kontoret försetts med abonnemang på Office 365. Abonnemanget ligger
under Microsoft Software Donation Program för ideella organisationer och offentliga bibliotek och
tjänsten förmedlas genom företaget TechSoup, vilket innebär att avgiften är kraftigt rabatterad.
Abonnemanget innebär även, utöver minskad kostnad, att mindre tid behöver läggas på
uppdateringar av program.

Värdefullt extra utrymme i den ena av Folkrörelsearkivets två arkivlokaler. Foto: Richard Fransson.
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Ekonomi
Redovisningsbyrån KompRed (Komplett Redovisning AB i Jönköping) har under året gett oss
kontinuerlig hjälp med lönehantering, skatter, fakturor m m. I slutet av året övertogs företagets
kunder, inklusive Folkrörelsearkivet, av Brahe Redovisning AB, vilka fick i uppdrag att färdigställa den
ekonomiska årsredovisningen för 2017.

Jönköping den 12 mars 2018
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Bilaga 1: Medlemsmatrikel

ABF – Arbetarnas Bildningsförbund
Biosfärområde Östra Vätterbranterna
Bostadsrättsföreningen Jönköpingshus nr 8
Brottsofferjouren i Jönköping
Byggnads Småland-Blekinge
Centerns Ungdomsförbund (CUF), Jönköpings distrikt
Centerpartiet Jönköpings län
DHR – De Handikappades Riksförbund, Jönköpings läns distrikt
EFS – Evangeliska Fosterlandsstiftelsens Missionsförening i Jönköping
Equmeniakyrkan Region Öst
Erikshjälpen – Insamlingsstiftelsen Erikshjälpen
Folkets Hus och Parker, Sydöstra Regionen
Folkrörelsernas Arkiv i Norrahammar
Friluftsfrämjandet, Smålands distrikt
Frälsningsarmén, Jönköpingskåren
Föreningen Norden, Jönköpings distrikt
Föreningen Teater i Huskvarna
GS avdelning 5, Smålands Högland
Gymnastikförbundet Sydost
Handelsanställdas förbund, avd 9 Jönköping
Hela Människan i Jönköpings län
Hem och Samhälle, Östergötland-Jönköping
Hotell- och Restaurangfacket
HSB Göta
HSO – Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Jönköpings län
Huskvarna Bågskytteklubb
Hyresgästföreningen Småland/Blekinge
IF Metall avd 40 Västbo-Östbo
IF Metall Höglandet
IF Metall Vätterbygden
ILCO – Sv Förbund för ileo-, colo- och urostomiop., Jönköpings länsförening
IM – Individuell Människohjälp
Inner Wheel, distrikt 238
IOGT-NTO Jönköpings distrikt
Jägareförbundet, Jönköpings län
Jönköping Handel
Jönköping Par Bricole
Jönköping University
Jönköpings Hantverksförening
Jönköpings Innebandyklubb
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Jönköpings läns 4 H
Jönköpings läns Bildningsförbund
Jönköpings läns Civilförsvarsförbund
Jönköpings läns Dövas förbund (SDR)
Jönköpings läns FN-distrikt
Jönköpings läns Hembygdsförbund
Jönköpings läns Nykterhetsförbund
Jönköpings läns Pistolskyttekrets
Jönköpings Skridskoklubb
KD – Kristdemokraterna i Jönköpings län
KFUK-KFUM, Smålandsregionen
Kommunal Sydväst
Kristen Samverkan Småland-Blekinge
Kvinnojouren i Jönköping
Ledarna, Jönköpingsdistriktet
Liberalerna, Jönköpings län
Lions Club, Södra Vätterbygdens zon
Livsmedelsarbetareförbundet, avd 9
LO-distriktet Småland-Blekinge
LRF – Lantbrukarnas Riksförbund i Jönköpings län
Länsförbundet FUB i Jönköpings län
Länsföreningen Diabetes Jönköpings län
Länsföreningen Hjärt/Lung Jönköpings län
Lärarförbundet, Gislaved
Lärarförbundet, Jönköping
Lärarförbundet, Nässjö
Lärarförbundet, Tranås
Lärarförbundet, Vetlanda
Mariannelunds Folkhögskola
Medborgarskolan Ost
MHF – Motormännens Helnykterhetsförbund, Region Öst
Miljöpartiet De Gröna, Region Jönköping
Moderata Samlingspartiet (M) i Jönköpings län
Moderata Ungdomsförbundet (MUF) i Jönköpings län
Mullsjö Folkhögskola
Musik- och Teatervänner i Jönköping
NBV – Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, Jönköpings län
Neuroförbundet Jönköpings län
Norra Smålands Försvarsutbildningsförbund
Norra Smålands Scoutdistrikt
Pingstförsamlingen i Jönköping
PRO – Pensionärernas Riksorganisation, Jönköpings läns distrikt
Reumatikerdistriktet i Jönköpings län
RFHL – Rättigheter Frigörelse Hälsa Likabehandling
Riksbyggen ekonomisk förening, distrikt Jönköping
Riksteatern i Jönköpings län
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Rotary International, distrikt 2380
RSMH – Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, distrikt Jönköpings län
RTP – Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade, Jönköpings länsdistrikt
Rädda Barnen, Jönköpings länsförbund
S-kvinnorna i Jönköpings län
SAC – Sveriges Arbetares Centralorganisation, Jönköpings lokala samorganisation
SBF – Smålands Blåbandsdistrikt
SEKO Klubb Green Cargo Småland
SEKO Post Klubb 601 Jönköping
SEKO Södra
Sensus Studieförbund
SISU – Svenska Idrottsrörelsens Studieförbund, distrikt Småland
SKPF – Svenska Kommunalpensionärernas Förbund, distrikt Jönköping
Småland-Blekinge Bowlingförbund
Smålands Cykelförbund (SCF)
Smålands Flora
Smålands Fotbollförbund
Smålands Friidrottsförbund
Smålands Frisksportdistrikt (SFF)
Smålands Idrottsförbund
Smålands Journalistdistrikt
Smålands Orienteringsförbund
Smålands Ridsportförbund
Smålands Skidförbund (SSF)
Smålands Skyttesportförbund
Socialdemokrater för Tro och Solidaritet
Socialdemokraterna (S) i Jönköpings län
Sommenbygdens Folkhögskola
SPF – Sveriges Pensionärsförbund, Jönköpings läns distrikt
SRF – Synskadades Riksförbund, Jönköpings länsförbund
SSU – Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, Jönköpings län
Stiftelsen Fria Media
Studiefrämjandet Småland-Gotland
Studieförbundet Bilda, Jönköpings län
Studieförbundet Vuxenskolan, Jönköpings län
Sv Kyrkogårds- och Krematorieförbundet
Svenska Alliansmissionen (SAM)
Svenska Blå Stjärnan (SBS), Jönköpingsförbundet
Svenska Brukshundsklubben, Smålands distrikt
Svenska Elektrikerförbundet, VK 26
Svenska Lantmännen, Ekonomisk förening
Svenska Målareförbundet, avd 4
Svenska Pappersindustriarbetareförbundet, avd 74 Jönköping
Svenska Psoriasisförbundet, Jönköpings län
Svenska Röda Korset, Region Göta
Svenska Spets- och Urhundklubben – SSUK
Svenska Wachtelhundklubben
Sveriges Filatelistförbund
Sveriges Guideförbund
Södra Vätterbygdens Folkhögskola
Sörängens Folkhögskola
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TCO-rådet i Jönköpings län
Teliaseniorer, Jönköpingsföreningen
Transportarbetareförbundet, avd 20 Norra Småland
Unga Örnar, Jönköpings distrikt
Unionen, Småland
Vasaorden av Amerika, Logen Småland nr 618
Vision
Vårdförbundet, Jönköpings län
Vänsterpartiet, Jönköpings läns distrikt
Ädelfors Folkhögskola
Östra Roddistriktet
Vidare även:
Aneby kommun, Fritids- och kulturnämnden
Eksjö kommun, Kulturavdelningen
Gislaveds kommun, Kulturnämnden
Gnosjö kommun, Kultur- och fritidsnämnden
Habo kommun, Kulturnämnden
Jönköpings kommun, Kultur- och fritidsnämnden
Mullsjö kommun, Kulturnämnden
Nässjö kommun, Kultur- och fritidsnämnden
Sävsjö kommun, Kultur- och fritidsnämnden
Tranås kommun, Kulturnämnden
Vaggeryds kommun, Kulturnämnden
Vetlanda kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen
Värnamo kommun, Kulturnämnden
och
Region Jönköpings län, Utbildning och kultur
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Jönköpings Läns Folkrörelsearkiv
826000-7995

Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Jönköpings Läns Folkrörelsearkiv, 826000-7995, med säte i Jönköping får härmed avge
årsredovisning för räkenskapsåret 2017.

Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Folkrörelsernas historia är till stor del även vårt moderna samhälles historia; det är vaggan för vår
rösträtt, våra arbetsvillkor och många andra företeelser som format dagens samhälle. Att känna till
denna historia är en del av att förstå sin samtid. Folkrörelsearkivet ser det därför som sin uppgift att
inte bara bevara föreningarnas handlingar, utan att även förmedla folkrörelernas historia och göra den
tillgänglig för alla.

Flerårsöversikt
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet, %

2017
3 396
119
79

2016
3 136
-4
75

2015
3 092
-37
72

Belopp i kkr
2014
3 100
148
64

Eget kapital
796 150

Årets resultat
-4 400

-4 400

4 400
119 027

791 750

119 027

Förändringar i eget kapital
Vid årets början
Resultatdisposition:

Balanseras i ny räkning
Årets resultat
Vid årets slut

Resultatdisposition
Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 910 777, disponeras enligt följande:
Balanseras i ny räkning
Summa

910 777
910 777

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med
tillhörande noter.
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Jönköpings Läns Folkrörelsearkiv
826000-7995

Resultaträkning
Belopp i kr

Not

2017-01-012017-12-31

2016-01-012016-12-31

2

3 396 003
3 396 003

3 135 636
3 135 636

-113 048
-1 285 962
-1 858 688

-2 601
-1 336 020
-1 764 697

-19 207
-3 276 905

-37 479
-3 140 797

119 098

-5 161

325
-396
-71

942
-181
761

Resultat efter finansiella poster

119 027

-4 400

Resultat före skatt

119 027

-4 400

Årets resultat

119 027

-4 400

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Rörelsekostnader
Inköp facklitteratur mm
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

3
4
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Jönköpings Läns Folkrörelsearkiv
826000-7995

Balansräkning
Belopp i kr

Not

2017-12-31

2016-12-31

5

34 756
34 756

53 963
53 963

34 756

53 963

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

33 749
222 820
256 569

1 300
25 918
227 118
254 336

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

859 121
859 121

747 179
747 179

Summa omsättningstillgångar

1 115 690

1 001 515

SUMMA TILLGÅNGAR

1 150 446

1 055 478

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

4(7)

Jönköpings Läns Folkrörelsearkiv
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2017-12-31

2016-12-31

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

791 750
119 027
910 777

796 150
-4 400
791 750

Summa eget kapital

910 777

791 750

38 321
57 087
144 261
239 669

33 367
89 539
140 822
263 728

1 150 446

1 055 478

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6
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Noter
Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.
Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre
företag, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast
föregående räkenskapsåret.

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar:
Materiella anläggningstillgångar:
-Inventarier och datorer

% per år

20

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som
ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Not 2 Nettoomsättning

Medlemsavgifter
Landstingsbidrag
Kommunbidrag
Övrig försäljning mm

2017-01-012017-12-31
157 500
2 002 000
1 006 454
230 049
3 396 003

2016-01-012016-12-31
169 300
1 951 000
999 900
15 436
3 135 636
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Not 3 Övriga externa kostnader
Lokalkostnader
Kontors- och driftskostnader
Övriga kostnader

2017-01-012017-12-31
-929 943
-347 705
-8 314
-1 285 962

2016-01-012016-12-31
-936 627
-365 577
-33 816
-1 336 020

2017-01-012017-12-31
-1 299 893
-417 764
-92 244
-48 787
-1 858 688

2016-01-012016-12-31
-1 330 939
-420 234
-93 391
107 614
-27 747
-1 764 697

2017-12-31

2016-12-31

647 259
647 259

647 259
647 259

-593 296
-19 207
-612 503

-555 817
-37 479
-593 296

34 756

53 963

Not 4 Personalkostnader

Löner och andra ersättningar:
Sociala kostnader
Pensionskostnader
Lönebidrag
Övriga personalkostnader

Not 5 Inventarier och datorer
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Årets avskrivning anskaffningsvärden
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut
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Not 6 Övriga skulder
2017-12-31
-26 634
-20 303
-10 150
-57 087

Personalens källskatt
Löneskatt pensionskostnader
Övriga kortfristiga skulder

Underskrifter
Jönköping 2018-03-12

Mari Lindahl
Repr. Region Jönköping

Rolf Lindberg
Ordförande

Kennert Jägsander

Iréne Oskarsson

Inga-Maj Eleholt

Eva Rågfeldt

Birgitta Glennåker
Vår revisionsberättelse har lämnats 2018-03-

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Eric Valfridsson
Auktoriserad revisor
Per-Olof Bladh
Utsedd av Jönköpings läns folkrörelsearkiv

Maria Lundblom Bäckström
Utsedd av Region Jönköpings Län

2016-12-31
-27 469
-21 591
-40 479
-89 539

REGIONAL UTVECKLING

Regional utveckling
Jönköpings län ska vara den bästa platsen att växa upp på, såväl som bästa platsen att åldras på. För
att nå det målet behöver länets utmaningar vändas till möjligheter och styrkor. Förmåga att attrahera,
behålla och utveckla kompetenser, företag och kapital är avgörande för att utveckla ett attraktivt och
konkurrenskraftigt län. Det är människor som bidrar med kompetens, som driver företag och som
investerar kapital. De söker en livsmiljö som ger möjligheter att kombinera bra boende med bl.a.
arbete, service, omsorg och fritid. Att människor har ett arbete de trivs och utvecklas med, en rik och
varierad fritid och ett socialt sammanhang som möjliggör växande är de starkaste förebyggande och
hälsofrämjande faktorerna ett samhälle kan erbjuda. Genom ett starkt ledarskap för länets tillväxt och
utveckling, ett länsöverskridande samarbete och mellanregional planering kan Region Jönköpings län
bidra till att Jönköpings län är bästa platsen att leva på.

LEDA REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING
Arbetet med regional utveckling utgår från lagar och nationella styrdokument 1 samt nationella strategier
kopplade till områden som berörs inom dessa styrdokument. Dessa anger att ansvarig för regional utveckling ska
leda arbetet genom att utarbeta och fastställa en regional strategi för länets utveckling 2 (RUS) och samordna
insatser för genomförande av strategin. Detta arbete ska utformas och bedrivas i sektorsövergripande samarbete
mellan aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Utvecklingen i länet ska kontinuerligt
analyseras, följas upp och utvärderas. Utifrån dessa analyser ska resultatet av det regionala tillväxtarbetet årligen
redovisas till regeringen.
I det nationella uppdraget definieras fyra utmaningar: demografisk utveckling, globalisering, klimat, miljö och
energi samt social sammanhållning som av regionalt utvecklingsansvariga ska vändas till möjligheter genom
fyra prioriteringar för regionalt tillväxtarbete: innovation och företagande, attraktiva miljöer och tillgänglighet,
kompetensförsörjning samt internationellt samarbete.

1
Lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (2010:630), Förordning om regionalt tillväxtarbete (2017:583), årliga Villkorsbeslut och
Regleringsbrev från regeringen, Nationell strategi för hållbar tillväxt och attraktionskraft 2015-2020, Agenda 2030.
2
Revidering pågår under 2017-2018 för beslut i januari 2019
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REGIONAL UTVECKLING

Region Jönköpings län leder arbetet dels genom omfattande insatser och projekt som stimulerar regional tillväxt
och utveckling i länet och dels genom egna verksamheter som bidrar till attraktiva, tillgängliga miljöer,
kompetensförsörjning, en långsiktig hållbar utveckling, en rik och varierad fritid och internationellt samarbete.

UTMANINGAR
De utmaningar som beskrivs i det nationella uppdraget sammanfaller väl med länets utmaningar och de kräver
riktade åtgärder för att säkerställa länets tillväxt och utveckling över tid.

Född i
Sverige
Utrikes
född

Åldersfördelning efter boende i Jönköpings län 2017
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Globalisering
Kommunikation, handel och tillgänglighet till andra länder ökar, inte minst genom digitaliseringen, vilket gör att
gränsernas betydelse minskar och arbetsmarknader och ekonomier integreras allt mer. Arbetskraften blir mer
rörlig och det sker ett allt tätare utbyte av information och teknologi. Digitaliseringen möjliggör för företag och
offentliga aktörer att hämta spetskompetens på en global marknad och länets företag får tillgång till nya importoch exportmarknader. Globaliseringens möjligheter är stora samtidigt som förutsättningarna för företag och
branscher snabbt kan förändras. Företagens konkurrenskraft är till stor del beroende av hur de kan ta till sig ny
information och kunskap och därefter omsätta detta i nya varor och tjänster på marknader som i allt högre grad är
globala. Globaliseringen påverkar också hur kultur, livsåskådningar och värderingar formas. Denna utveckling
skapar möjligheter men kräver en stark samordning mellan olika internationaliserings- och exportfrämjande
aktörers insatser för att positionera länet och dess företag på den globala kartan.
Jönköpings län har många ekonomiskt viktiga branscher som i hög grad påverkas av globaliseringens effekter,
exempelvis underleverantörer till fordonsindustrin, sysselsatta med råvaruutvinning ur skogen samt transport och
logistik är tre branscher som är starkt berörda.
Klimat, miljö och energi
Klimatförändringen är en av vår tids största utmaningar och uppdraget till regionerna är att Sverige ska vara
ledande i arbetet med att nå en hållbar utveckling internationellt, samt att målen i Agenda 2030 ska nås.
Jönköpings län har, förutom det nationella målet att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp 2050, målsättningen
att vara ett ”plusenergilän” 2050. För att nå dessa mål krävs ett aktivt och långsiktigt arbete på alla politiska
nivåer och regionerna har ett stort ansvar att aktivt bidra till en grön resurseffektiv ekonomi vilket utgör en viktig
del av arbetet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Arbetet med att nå miljömålen är viktigt för
3

Prognos för arbetsmarknad 2018, Arbetsmarknadsutsikter hösten 2017 Jönköpings län, Arbetsförmedlingen
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Urbaniseringen är dels utomregional genom att
en hög andel av de unga flyttar till större städer
utanför länet och dels inomregional då tätorterna
(kommunernas huvudorter) växer mest.
Småorterna har börjat växa igen i samband med
flyktinginvandringen. Landsbygden har tappat
befolkning under senare år. En orsak kan vara att
fler äldre flyttat till servicboenden eller avlidit.

Folkmängd efter bakgrund i Jönköpings län 2017
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Demografisk utveckling
Som beskrivs i kapitlet planeringsförutsättningar
genomgår Jönköpings län en demografisk
utveckling som drivs av en åldrande befolkning
och en stark urbanisering. Pensionsavgångarna är
större än tillträdet av unga på arbetsmarknaden
vilket leder till en förväntad brist på arbetskraft
under kommande år. Sysselsättningstillväxten 3
drivs av utrikes födda, den del av befolkningen i
arbetsför ålder som ökar och därmed bidrar till
större delen av arbetskraftstillskottet.
Barnafödandet har naturliga 20-25 årscykler.
Toppen har passerat denna gång och födelsetal
kommer att minska framöver.

REGIONAL UTVECKLING

att nå en långsiktigt hållbar regional tillväxt samtidigt som utmaningen innebär möjligheter genom den
samhällsomställning som krävs för att nå målen.
Social sammanhållning
För att länet ska hålla samman krävs att välfärden kommer alla till del, att alla känner sig delaktiga, kan delta i
samhällslivet, har möjlighet att påverka sin livsmiljö och forma sina liv efter sina förutsättningar. För att skapa
en konkurrenskraftig region och för att möta den demografiska utmaningen krävs att alla länets invånares
kompetens, kreativitet och erfarenheter tas tillvara. Inte minst den resurs som står utanför arbetslivet i form av:
människor med en kort utbildningsbakgrund, utrikes födda kvinnor och personer med funktionsnedsättning med
en nedsatt arbetsförmåga behöver synliggöras och åtgärder behöver vidtas för att öka den sociala
sammanhållningen. I en stark urbanisering behöver också perspektivet stad och land lyftas fram för att
människor i hela länet ska känna delaktighet och hela länet ska kunna utvecklas.

PRIORITERINGAR
De nationella prioriteringarna ska förutom för det egna regionala tillväxtarbetet också ligga till grund för de
statliga myndigheternas medverkan i det regionala tillväxtarbetet. Prioriteringarna stämmer väl överens med de
långsiktigt identifierade fokusområdena för det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet i Jönköpings län.
Innovation och företagande
Ett stimulerande och uppmuntrande näringslivs- och innovationsklimat underlättar och ökar intresset för att
starta, driva och utveckla framgångsrika företag, vilket är av avgörande betydelse för jobb, välfärd och en hållbar
regional tillväxt och attraktionskraft. Det är också avgörande för näringslivets konkurrenskraft och för en
miljödriven näringslivsutveckling inom alla branscher.
Jönköpings län är en av Sveriges ledande industriregioner, med många små- och medelstora företag. Den ökade
efterfrågan på exportmarknaden, i kombination med en fortsatt stark byggkonjunktur samt god offentlig och
privat konsumtion bidrar till ett fortsatt starkt konjunkturläge i Jönköpings län. Arbetslösheten är relativt låg
samtidigt som allt tyder på att mer fördjupade kompetenser och högre utbildningsnivåer kommer att behövas
framöver. Behovet av att anställa är stort eller mycket stort både i privat och i offentlig verksamhet, samtidigt
som bristen på arbetskraft bedöms som största hindret för utvecklingen av länets företag. Matchningen mellan
behovet av kompetens och tillgången till denna bland personer som står till arbetsmarknadens förfogande är låg.
Nyföretagandet är för lågt samtidigt som fler företag behövs, företagarna har en hög medelålder och många
företag har utmaningar med generationsväxling. Länet har haft en stor flyktinginvandring med relativt sett låg
utbildningsbakgrund vilket ställer krav på en offensiv matchning mot arbetsmarknadens behov.
Klimat-, miljö- och energiutmaningarna utgör en drivkraft för teknik-, varu- och tjänsteutvecklingen i alla
branscher och därmed en miljödriven näringslivsutveckling. Affärsmöjligheter skapas för länets företag i och
med den växande globala efterfrågan på hållbara och resurseffektiva varor och tjänster samt på förnybar energi
och produktion med låga utsläpp till luft, mark och vatten. För att styra mot en hållbar ekonomi krävs
affärsmodeller, system och metoder som främjar förändrad och förbättrad teknik och ekosystemförvaltning,
förnybara energikällor och förbättrade kretsloppsflöden. Konsumtionsmönstren av varor och tjänster måste
påverkas för att dessa ska orsaka så små miljö- och hälsoproblem som möjligt över tid.
Smart specialisering 4
En process pågår för att identifiera länets områden för smart specialisering. Arbetet består av två delar: dels att
identifiera länets styrkeområden – områden där länet har ambitionen att vara världsbäst och dels att identifiera
områden för smart specialisering - områden där länet kan bli globalt konkurrenskraftig genom att det har fördelar
gentemot andra regioner. Områdena ska ha potential att byggas på med närliggande branscher/näringar i en
smart diversifiering.
Områden som identifierade som möjliga styrkeområden i Jönköpings län är: Smart industri/kunskapsintensiva
tillverkningsföretag, hållbar E-handel och logistik samt hållbar Skogsnärings och träförädling. Områden som
identifierat som möjliga som smart specialisering är: hållbar besöksnäring, Livsmedel och gröna näringar samt
tjänstedesign inom vård- och välfärdstjänster.
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Företagande
Jönköpings län har den största andel förvärvsarbetande inom industrin i landet. Samtidigt är andelen
förvärvsarbetande inom bygg, finansiell verksamhet och företagstjänster, personliga och kulturella tjänster och
utbildning lägst i landet. Även hotell- och restaurang samt offentlig förvaltning är förhållandevis små branscher.
Transport och logistik är däremot en stark och växande bransch och länet har Sveriges högsta andel
förvärvsarbetande i branschen. Branschstrukturen i länet är en utmaning men erbjuder också många möjligheter
till utveckling och tillväxt inte minst som smart specialisering.
Industrin
Industrin och den industrinära tjänstesektorn är en tillväxtmotor i länets ekonomi och har stor betydelse för
länets välstånd och välfärd. Länet har förutsättningar att vara världsledande inom modern och hållbar industriell
produktion – en produktion som är smart, flexibel, resurseffektiv och samtidigt erbjuder attraktiva arbetsplatser.
Nya hållbara material, molntjänster, robotik och additiv tillverkning skapar möjligheter inom alla branscher och
är en förutsättning för att klara konkurrenskraften i länet. Dessutom är nya hållbara material och avancerad
miljö- och klimatteknik nyckeln för att uppnå en mer effektiv, giftfri och hållbar produktion.
För att länet ska nå klimatmålen behöver produktions- och energisystemet utvecklas så att beroendet av fossil
energi minskar, andelen förnybar energi ökar, den negativa miljöpåverkan av transportsektorn minskas och en
energieffektiv samhällsutveckling främjas. Den biologiska mångfalden är också av stor vikt för att säkerställa
fungerande ekosystem och därmed de ekosystemtjänster som kan bidra till en hållbar tillväxt.
E-handel och logistik
E-handel och logistik är starka näringar i en snabb utveckling med stor potential. Jönköpings län har utvecklats
till ett logistikcentrum vilket varit en framgångsrik strategisk satsning från flera av länets kommuner utifrån det
unika läget länet har.
Gröna näringar och besöksnäringen
Skogsnäringen och dess förädlingsindustri är fortsatt stark och förutsättningarna för utveckling i enlighet med
strategin för smart industri samt bidra till en biobaserad ekonomi är stora. Skogen erbjuder också mervärden i
form av en unik besöksmiljö med rika naturvärden på rimligt avstånd från norra Europa, varifrån många turister
som besöker Sverige kommer. Besöksnäringen är en växande näringsgren som bedöms ha en stark fortsatt
potential då många av de värden som turister efterfrågar finns i eller inom en relativ närhet av länet. Satsningar
på upplevelse- och besöksnäringen bidrar till livskvalitet och attraktivitet även för boende i länet. Ett ökat fokus
på matturism innebär en möjlighet för landsbygds- och livsmedelsproducerande företag.
Livsmedelsproduktionen behöver öka dramatiskt inom ett tiotal år för att säkra den svenska
självförsörjningsgraden, kompensera för minskade importvolymer från länder med en växande medelklass och
länder med negativ klimatpåverkan samt för att nå regeringens mål med en dubblerad livsmedelsexport. Detta
behöver ske på ett hållbart sätt för att säkra den framtida livsmedelsproduktionen och den biologiska
mångfalden. Länet har en omfattande mjölk- och köttproduktion och förutsättningarna för att utveckla
frilandsodlingen är goda.
Utmaningar som skapar nya möjligheter
Miljödriven näringslivsutveckling och energifrågor är nödvändiga fokusområden. För att möta klimat-, miljöoch energiutmaningarna och samtidigt främja ett konkurrenskraftigt näringsliv krävs det förändringar i
näringslivet. Det krävs såväl strukturella förändringar som en övergång till förnyelsebara resurser. Genom att
hållbart nyttja landsbygdens biologiska resurser kan en biobaserad samhällsekonomi utvecklas som alternativ till
en fossilbaserad ekonomi.
Den åldrande befolkningen skapar också möjligheter i form av att nya produkter, tjänster och innovationer krävs
och efterfrågas. Digitalisering och robotisering skapar nya sätt att möta medborgare och patienter vilket skapar
förutsättningar för tjänsteutveckling inom vård- och välfärdstjänster. Bredband i hemmen erbjuder också nya sätt
att stödja och serva invånarna. Region Jönköpings län ligger i framkant inom tjänsteutvecklingen inom vård- och
välfärdstjänster och har potential att ytterligare stärka och utveckla området från en stark position.
Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till år 2025. För att lyckas
behöver länet vara med i täten av både den digitala omvandlingen för att dra nytta av möjligheterna som kommer
med den fjärde industriella revolutionen 5 och den globala gröna omställningen. Uppkopplad industri och nya
material ska bidra till att påskynda arbetet med att digitalisera industrin och säkerställa att länet bättre tar vara på
5
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kompetens och det världsledande kunnandet kring material. Den fjärde industriella revolutionen möjliggör
digitaliserad produktion, nya sätt att bemöta kunder och förändrade affärsmodeller. Kompetens och
innovationskraft är avgörande för att lyckas. För att stödja denna utveckling fokuseras det regionala tillväxt- och
utvecklingsarbetet på digitalisering, smart industri, e-handel och logistik samt en cirkulär och biobaserad
ekonomi.
Företagsklimat
Fem av länets kommuner ligger på topp 50 i Svenska Näringslivs rankning och ytterligare fem ligger på topp
100 när det gäller näringslivsklimat. För att hela länet ska utvecklas över tid behöver företagsklimatet vara starkt
i hela länet. Andelen nystartade företag är lägre än i landet i övrigt och andelen kvinnor som startar företag är
låg. Detta är en trend som behöver vändas. För att uppnå ett breddat näringsliv måste förutsättningar skapas för
att företagsutveckling kan ske på jämlika grunder. Jämställdhet behöver främjas och mångfalden måste tas
tillvara. Alla entreprenörer och företagare ska ha samma rättigheter och möjligheter att utveckla sin idé och sitt
företag.
Innovation
Samtidigt som innovation är en framgångsfaktor för att uppnå de övergripande målen i den regionala
utvecklingsstrategin är länets näringslivs investeringsgrad inom forskning och utveckling låg, under snittet för
riket. Ett gott innovationsklimat förutsätter en nära samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor, akademi och
civilsamhälle för att identifiera behov, utmaningar och lösningar.
Utmaningar för Jönköpings län är bland annat ett lågt kunskapsinnehåll i det som produceras, traditionella
synsätt och strukturer samt glesa geografiska strukturer. Styrkor är en industriell och entreprenöriell tradition
med internationell lyskraft, ett regionalt innovationssystem som är unikt förankrat i länets alla kommuner samt
en expansiv högskola vars samverkan med det omgivande samhället är framstående och som har en omfattande
och framgångsrik internationalisering. Utvecklingsförmågan inom hälso- och sjukvård är internationellt
uppmärksammad och samverkan fungerar väl i det innovationsfrämjande stödsystemet. Den miljödrivna
näringslivsutvecklingen behöver fokuseras och de gröna näringarna har potential att genom innovation få en
avgörande betydelse för samhällets omställning till en biobaserad och klimatanpassad ekonomi.
Region Jönköpings län har antagit en innovationsstrategi med tre insatsområden: Attityder för innovation,
Samverkan för innovation samt Effektiva processer för innovation.
Företags- och innovationsfrämjande verksamheter
För att stärka företagsklimatet och näringslivsutvecklingen i länet ges bidrag till ett antal verksamheter som
tydligt bidrar till att skapa tillväxt i länet. Region Jönköpings län bidrar också till det samlade främjandesystemet
som ägare eller bidragsgivare till centrala aktörer som Almi företagspartner AB, Science park-systemet,
Företagsjouren, Ung företagsamhet, Coompanion och Smålands Turism AB.
Attraktiva miljöer och tillgänglighet - Samhällsplanering
Förmåga att attrahera, behålla och utveckla kompetenser, företag och kapital är avgörande för att utveckla ett
attraktivt och konkurrenskraftigt län. Det är människor som bidrar med kompetens, som driver företag och som
investerar kapital. De söker en livsmiljö som ger möjligheter att kombinera bra boende med bl.a. arbete, service,
omsorg och fritid.
För att vara ett attraktivt län behöver arbete tillsammans med kommunerna, omkringliggande regioner och
nationella aktörer ske gemensamt och systematiskt för att utveckla attraktiva miljöer som både kvinnor och män
vill leva, bo, besöka och driva företag i. Näringslivet och civilsamhället är viktiga aktörer och det är bara när
arbetet sker tillsammans människor och företag kan erbjudas attraktiva miljöer. God tillgänglighet till
arbetsmarknad, kommersiell- och offentlig service, kultur och naturupplevelser samt fritidsaktiviteter är viktiga
delar i en attraktiv miljö.
Människor som är intresserade av att leva på och flytta till landsbygden och mindre orter har generellt ett stort
klimat-, miljö och naturintresse. De är generellt välutbildade och angelägna om en hållbar utveckling. Utifrån ett
attraktivitetsperspektiv är det därför av stor betydelse att Region Jönköpings län på alla sätt bidrar till en hållbar
utveckling både i städerna och på landsbygden.
Stad och land
I den smarta staden skapar innovationer, digitalisering och miljö- och klimatteknik möjligheter att möta
samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt. Städerna behöver vara goda livsmiljöer för människor att
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leva i utan att för den skull slösa på jordens resurser. Hållbar utveckling är med andra ord en viktig utgångspunkt
för smarta städer.
Den pågående urbaniseringen innebär en växande miljöbelastning. Urbaniseringen och den demografiska
utvecklingen kan skapa motsättningar mellan befolkningsgrupper och utmaningar kring frågor som hälsa och
omsorg. Samtidigt finns det i städerna stora möjligheter att ta sig an utmaningarna på ett effektivt sätt – till
exempel genom effektiva infrastrukturlösningar och genom att den byggda miljön kan användas på ett smart sätt
och delas av många. Länet har stora möjligheter att gå före i en hållbar stadsutveckling, och det blir då viktigt att
ta vara på innovationskraften och på de tekniska verktyg som idag finns tillgängliga.
Landsbygden har långsiktigt goda utvecklingsförutsättningar. Det finns areella näringar, som kan erbjuda hållbar
tillväxt och som kommer att ha en avgörande betydelse för samhällets omställning till en biobaserad och
klimatanpassad ekonomi. Landsbygden rymmer stora naturresurser och kulturvärden som erbjuder miljöer för
attraktiva permanent- och deltidsboenden, friluftsliv och rekreation. Landsbygden behöver ses som en värdefull
tillgång med många utvecklingspotentialer. Landsbygdens sociala och ekonomiska utveckling bygger i högre
grad än tätortens på ett samspel mellan privata, offentliga och ideella insatser. Insatser behöver göras för att
utöka möjligheten till gröna jobb. Insatser behöver också göras för att ta tillvara, tillgängliggöra och utveckla
värdefulla natur- och kulturmiljöer.
Transportsystem
En god tillgänglighet skapas genom bland annat effektiva, pålitliga och hållbara transportsystem. Dessa är en
förutsättning för att utvidga och knyta ihop arbetsmarknadsregioner och att stärka kopplingen mellan stad och
land. Även när det gäller tillgänglighet och attraktiva miljöer är digitaliseringen och infrastruktur för denna
central. Framgångsfaktorer när det gäller attraktiva miljöer är helhetssyn och sektorsövergripande samordning.
Samordningen mellan insatser och åtgärder som regional tillväxt, transport, informationsteknik, klimat, miljö
och energi, fysisk planering, kompetensförsörjning, näringslivsutveckling, innovationer, bostadsbyggande, kultur
och kulturmiljöer samt servicefrågor behöver därmed stärkas i länet.
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska bidra till att ge alla en grundläggande
tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet, samt bidra till utvecklingskraft i hela länet. Infrastruktur
knyter ihop länet och är en central förutsättning för en växande ekonomi, ökad befolkning, förbättrade
möjligheter till pendling, besök och ökad sysselsättning. Infrastruktur i form av vägar, järnvägar, flyg såväl som
bredband är förutsättningar för att företag ska kunna verka i hela länet och för att hela länet ska kunna utvecklas.
För att invånarnas resor ska kunna förbättras krävs också förbättrad tillgänglighet till kollektivtrafik – också över
länsgränserna för att knyta samman de funktionella arbetsmarknadsregionerna. Men utvecklingen av
transportsystemet måste även möta andra behov än arbetspendling. Människor behöver få tillgång till service,
omsorg och fritidsaktiviteter. Näringslivet behöver godstransporter för tillverkningsindustrin, och
persontransporter för tjänstenäringar som besöksnäringen. För ett hållbart transportsystem behövs också ett
utökat nät av cykelvägar längs läns- och riksvägarna. Detta skapar också förutsättningar för besöksnäringen.
För en förbättrad och hållbar tillgänglighet behöver såväl det nationella järnvägsnätet som den regionala
spårtrafiken byggas ut, bland annat med stambanor för höghastighetståg.
En utmaning är att minska den klimatpåverkan som resor och transporter innebär och att utveckla ett hållbart
transportsystem. Det innebär bland annat att insatserna för att få en fordonsflotta som är fri från fossila bränslen
behöver intensifieras, att förutsättningarna för gång, cykling och kollektivtrafik behöver stärkas och att
godstransporter i större utsträckning behöver ske på järnväg och till sjöss i stället för på väg.
Underhållet av järnvägssystemet behöver stärkas så att tågtrafiken kan bli mer tillförlitlig och arbetet med en
hållbar stadsutveckling måste omfatta åtgärder för att säkerställa en effektiv kollektivtrafik. Samhällsplaneringen
måste främja en hållbar och transportsnål samhällsutveckling, vilket i sin tur innebär en möjlighet att utveckla
innovationer som kan leda till regionförstoring och regionintegrering med bland annat stöd av digitalisering och
en utvecklad kollektivtrafik. Något som särskilt kan gynna kommuner belägna i länets ytterkanter.
I januari 2018 togs beslut om en ny regional transportplan för åren 2018-2029. Sverigeförhandlingarna kring
höghastighetståg, som bland annat har föreslagit tre stationslägen i Jönköpings län, lämnade sin slutrapport i
december 2017, men det nationella beslutet dröjer. Beslut om en ny generation regionaltåg behöver tas inom
kort.
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Flygplatsen och flygtrafiken är av stor betydelse för länets långsiktiga utveckling och behovet av flygtrafik måste
ses i ett större sammanhang. För att bidra till en hållbar regional tillväxt behöver dock - både flygplatsen och
flygresorna – en strategi för att bli fossilfria och därmed bidra till länets hållbara utveckling.
Fysisk planering och boende
I det nationella uppdraget lyfts betydelsen av hållbara och effektiva fysiska strukturer som stärker sambanden
inom och mellan regioner. För att lyckas med det krävs en sektorsövergripande samverkan och samplanering
mellan Region Jönköpings län och kommunerna, som utgår från ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara
perspektiv. Särskilt ska frågor om fysisk planering och boendemiljöer prioriteras i det regionala tillväxtarbetet.
Hur den fysiska miljön utformas har stor betydelse för såväl näringslivets utveckling och konkurrenskraft som
för utvecklingen av attraktiva livs- och boendemiljöer.
Tillgänglighet genom informations- och kommunikationsteknik
Tillgång till bredband är en förutsättning för digitalisering och att öka IT-användningen i samhället och därmed
för att kunna bo och driva företag i hela länet. Bredband bidrar till nya möjligheter till kompetensutveckling och
kompetensförsörjning och är avgörande för att tillhandahålla och ta del av god samhällsservice samt hantera
samhällsutmaningarna. Bredband skapa också förutsättningar för en attraktiv och levande landsbygd. Framtida
välfärdstjänster kommer att vara beroende av ett väl utbyggt bredbandsnät och dess kapacitet är avgörande för att
arbetsmetoder ska kunna effektiviseras och tjänster och affärsmodeller utvecklas.
Kommersiell service
Tillgänglighet till olika typer av service är en förutsättning för hållbar tillväxt i hela länet. Vissa tjänster kan med
fördel skötas på distans med stöd av en väl fungerande digitalisering, post- och paketservice. Andra
serviceformer kräver fysiska besök på serviceställen. Avgörande för serviceställets funktion är dess lokalisering
och hur transportsystemet fungerar. För en attraktiv boendemiljö krävs tillgång till dagligvaror, drivmedel, post,
grundläggande betaltjänster och apoteksombud på rimligt avstånd. Servicepunkterna på landsbygden har en stor
potential att utvecklas för att bidra till attraktiva miljöer och förutsättningar på landsbygden.
Kultur och fritid
För att över tid kunna säkerställa välfärden i form av vård, utbildning och omsorg är det av största vikt att
skatteintäkterna säkras på en tillräckligt hög nivå. Att lyckas behålla länsinvånarna och att attrahera människor
till länet är därför en stor utmaning som det är av avgörande betydelse att länet lyckas med.
Livsstilsfaktorer värderas högt av både kvinnor och män när det gäller en attraktiv livsmiljö. Det handlar om
faktorer som ett rikt och varierat kulturliv och god tillgång till fritidsaktiviteter. Undersökningar visar att för
både gruppen landsortsbor och gruppen stadsortsbor är det av avgörande betydelse om det finns tillgång till
konserter och andra typer av kulturevenemang i närområdet för valet att bo kvar, respektive flytta till en landsort
(mindre tätort eller landsbygd). Ett rikt och varierat kulturliv är därmed inte bara viktigt för att länets nuvarande
befolkning ska uppleva länet som attraktivt, det är också av central betydelse för att länet över tid ska upplevas
som attraktivt för unga människor, både de som bor här idag och de som bor i större städer.
Kulturen och föreningslivet betyder också mycket för utvecklingen av den sociala sammanhållningen och kultur,
kulturarv och naturmiljöer har betydande roller för individers utveckling. Kultur och fritidsaktiviteter främjar
människors kreativitet vilket är av stor betydelse för förnyelse- och innovationsförmåga. Kulturens och fritidens
betydelse för en hållbar samhällsutveckling och en långsiktig regional tillväxt och utveckling är alltså stor.
Utbildningsnivå Jönköpings län. Andel (%) av befolkning
Kompetensförsörjning
20-64 år fördelat på kön 2015
Den demografiska utvecklingen gör att
60%
54%
tillgången till arbetskraft i länet riskerar att
48%
50%
minska under överskådlig tid samtidigt som
Män
tillgången till kunskap och kompetens i bred
40%
Kvinnor
bemärkelse är en central konkurrensfaktor för
30%
23%
länet i den globala kunskapsekonomin. För att
17%
16%
20%
14%
vända denna utmaning till en styrka behöver alla
13%
12%
invånares kompetens ses, tillvaratas och
10%
utvecklas för att kunna främja företagande,
0%
entreprenörskap, utveckla nya varor, tjänster,
Högst grundskola
Gymnasie
Eftergymn <3år
Eftergymn >3 år
affärssystem och tekniska lösningar. Tillgång till
relevant kompetens är en förutsättning för fortsatt utveckling av näringsliv och offentlig verksamhet.

Efterfrågan på arbetskraft inom nya
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yrkeskategorier kommer att uppstå, vilket
ytterligare betonar individers behov av
kompetensutveckling, livslångt lärande och
förmåga till omställning. Det ställer också krav
på utbildningssektorn att kunna möta snabbt
skiftande utbildningsbehov och anpassa insatser
individuellt för att länet ska kunna nyttja dels
den potential som står utanför arbetsmarknaden
men också digitaliseringens möjligheter.
Förmågan att ta tillvara på hela arbetskraftens
kompetens, kreativitet och erfarenhet oavsett
bakgrund, kön, härkomst, ålder eller boendeort
kommer vara helt avgörande för länets
långsiktiga tillväxt och utveckling. Det är också
avgörande för att säkra välfärden och den sociala
sammanhållningen i hela länet. Arbetet med
matchning utifrån det utbud och den efterfrågan
som finns i länet kommer bli centralt.
För att säkra länets tillväxt och utveckling
behöver fungerande samverkansstrukturer kring
utbildning, kompetensutveckling och livslångt
lärande etableras och utvecklas.
Yrkesutbildningar på gymnasial och
yrkeshögskolenivå har en särskilt stor betydelse
för kompetensförsörjningen i länet för att säkra
den direkta kopplingen till näringslivets behov
av arbetskraft. En generell höjning av länets
relativt sett låga formella kompetensnivå är
också av central betydelse för en långsiktigt
hållbar tillväxt och utveckling.

Utbildningsnivå i Jönköpings län. Andel (%) av befolkning
20-64 år födda utomlands fördelat på kön 2015
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Samverkan med Jönköping University har en
strategisk roll för att skapa förutsättningar för
innovation, utveckling och kompetens i länet.
Tillsammans arbetar Region Jönköpings län och
Jönköpings University för att stärka
forskningsfinansieringen för högskolan. Under
2017 invigdes den nya forsknings- och
utbildningsmiljön inom kunskapsintensiv
produktframtagning (SPARK). Den ska bidra till
att utveckla länets och Sveriges
tillverkningsföretag mot mer kunskapsintensiva
produkter och processer. Att Jönköping
University får tillräckligt med utbildningsplatser
inom kritiska utbildningsområden är av stor
betydelse för att långsiktigt försörja länet med
relevant arbetskraft - både inom offentliga och
privata näringar - och för att höja den formella
kompetensnivån i länet.
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En akut utmaning är att arbetsmarknadens
kompetensbehov och kompetensen hos de som
står till arbetsmarknadens förfogande inte
matchar. Arbetsförmedlingen talar idag om full
sysselsättning hos gruppen inrikes födda och
utanför arbetsmarknaden står idag människor med kort utbildningsbakgrund och personer med
funktionsnedsättningar som påverkar arbetsförmågan negativt. Samtidigt innebär grupperna som idag står
utanför arbetsmarknaden, tillsammans med invandringen, ett nödvändigt tillskott till arbetsmarknaden då
arbetskraftsbristen fortsätter stiga i de flesta branscher i länet. Arbetskraftsbristen uppgick i december 2017 till:
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ca 40 procent inom industrin, den privata tjänstesektorn och IT-sektorn, drygt 50 procent inom byggbranschen,
bland transportföretagen samt inom finansiell verksamhet och företagstjänster, 60 procent inom hotell- och
restaurang och 75 procent inom offentlig sektor, (framförallt utbildning) och vilket hämmar tillväxten i länet 6.
För ungas tillträde till arbetsmarknaden är det av största vikt att de fullföljer utbildningen på ett nationellt
program i gymnasieskolan.
Internationellt samarbete
För att möta de samhällsutmaningar som länet står inför: ökad global konkurrens, den demografiska
utvecklingen, samt klimat-, miljö- och energifrågorna krävs det internationellt samarbete. Företagen och
arbetskraften rör sig på en global marknad och därför behöver det finnas ett internationellt perspektiv på det
regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet. Strategiska samarbeten och partnerskap behöver etableras inom
Sverige och i andra länder för att stödja näringslivet utveckling. EU-samarbetet sätter ramarna för många
utvecklingsfrågor och påverkar också förutsättningarna genom de fonder och program som möjliggör och skapar
incitament för projekt, företagsutveckling och innovation.
Länet behöver också i än högre grad dra nytta av globaliseringens möjligheter genom en starkare delaktighet i de
globala värdekedjorna. Förutsättningarna för direktinvesteringar behöver ständigt utvecklas och företagens
exportmöjligheter behöver stärkas. De globala värdekedjorna skapar nya förutsättningar för små och medelstora
företag att delta i de globala marknaderna exempelvis som underleverantörer eller som leverantör av
specialiserade insatsvaror. Värdet av tillverkade produkter blir alltmer beroende av de tjänster som säljs
tillsammans med varorna. Kunskapsbaserat kapital och innovation blir allt viktigare. Globaliseringen ställer
därmed nya krav på näringslivet och samhällets förmåga att utvecklas och möta de utmaningar som finns – vilket
också innebär möjligheter.
Det regionala utvecklingsarbetet behöver i högre grad stödja företagen i länet genom en större internationell
utblick som kan frigöra utvecklingspotentialen hos de små och medelstora företagen och bidra till fler
affärsmöjligheter.
Region Jönköpings län är medlem i Assembly of European Regions (AER) där regionen har en politisk
representation och tillsammans med övriga Smålands län, Blekinge och Halland och lärosätena i länen driver
Region Jönköpings län ett Brysselkontor. För medborgarna finns Europa Direktkontoret som arrangerar
aktiviteter på skolor, arbetsplatser och offentliga arenor i syfte att höja kunskapen om EU och
internationaliseringen för allmänheten.
Analys av det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet
Utvecklingen i länet ska kontinuerligt analyseras, följas upp och utvärderas. Utifrån dessa analyser ska resultatet
av det regionala tillväxtarbetet årligen redovisas till regeringen. I denna analys ska särskild hänsyn tas till
funktionella regionala samband inom som över läns- och landsgränserna samt olika typer av landsbygder och
tätorter. Analysen ska göras utifrån ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet med kön som övergripande
indelningsgrund. Arbetet med strukturbilder ska utvecklas och ansvaret för den övergripande
samhällsplaneringen förflyttas stegvis över till regionerna. I det nationella uppdraget anges att regionala
utvecklingsaktörerna ska stärka och utveckla analyskapacitet och kompetens avseende såväl kvalitativa som
kvantitativa regionala analyser. Detta är ett arbete som behöver intensifieras och breddas för att klara de
nationella redovisningarna och för att utveckla den sektorsövergripande samverkan och samplaneringen med
kommunerna.
Verktyg för att leda regional tillväxt och utveckling
Rollen som ansvarig för tillväxt och utveckling i länet
Det nationella uppdraget tydliggör att det regionala utvecklingsansvaret innefattar ansvar för det regionala
tillväxtarbetet, den regionala utvecklingsstrategin och transportinfrastrukturplanering. Roller och
ansvarsfördelning ska vara tydliga och organiseringen ska leda till att den regionala utvecklingsansvariga leder
och utvecklar det regionala arbetet för en hållbar tillväxt och utveckling i länet. Regeringen trycker på att
förutsättningarna för ett mer resultatinriktat genomförande av den regionala tillväxtpolitiken måste utvecklas och
stärkas. I uppdraget ingår att ansvara för företagsstöd, medel för projektverksamhet samt stöd till anläggning av
kanalisation. Inom kompetensförsörjningsområdet har den regionalt utvecklingsansvariga ett uppdrag att inom
6
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ramen för kompetensplattformar utveckla samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på
kort och lång sikt. Samverkan med de statliga myndigheterna behöver vara omfattande då dessa inom sina
verksamheter ska verka för att målen i den regionala utvecklingsstrategin uppnås. Samverkan behöver vara extra
nära länsstyrelsen, näringslivet och det civila samhällets organisationer, i synnerhet kommunerna. Ett starkt
regionalt ledarskap är enligt regeringen en viktig framgångsfaktor för regional tillväxt och utveckling. Ett ökat
regionalt ansvar och inflytande över det regionala tillväxtarbetet ställer höga krav på ett stärkt regionalt
ledarskap med förmåga att göra prioriteringar på kort och lång sikt.
Detta ansvar handlar om att företräda regionala intressen, samla aktörer från lokal, regional och nationell nivå,
däribland näringsliv, akademi samt det civila samhället, skapa samarbeten och erfarenhetsutbyten med andra
länder, göra prioriteringar på kort och lång sikt, utifrån analyser och ett kontinuerligt lärande ta fram en
långsiktig och strategisk planering för att uppnå regionala långsiktiga mål och visioner, ta initiativ till och kunna
fatta strategiska och snabba beslut samt leda, samordna och koordinera utvecklingsprocesser i länet.
För att lyckas med detta krävs både legitimitet och mandat för att samla aktörer och att utveckla och driva det
regionala tillväxtarbetet.
Projektmedel för utveckling
Region Jönköpings län tilldelas årligen statliga utvecklingsmedel, så kallade 1:1 medel. Dessa pengar fördelas
mellan projektstöd, företagsstöd och kommersiell service. Den årliga bemyndiganderamen uppgår innevarande
år till ??? (62 mnkr 2018) miljoner kronor och anslaget som kan utbetalas till ?? (24 mnkr 2018) miljoner kronor.
Bidrag som kräver minst 50 procents medfinansiering ges till projekt som stimulerar näringslivsutveckling och
innovation, kompetensförsörjning och internationellt samarbete.
Region Jönköpings län avsätter därutöver 27,5 miljoner kronor till stöd för olika former av projekt och
verksamheter som bidrar till regional tillväxt.
Utöver ovanstående har Region Jönköpings län möjlighet att tillsammans med andra aktörer eller själv söka EUeller statliga medel från insatser och utlysningar som ytterligare kan stärka det regionala utvecklingsarbetet. Det
finns en förväntan från övriga aktörer i det företagsfrämjande systemet att regional utveckling i högre grad ska ta
på sig ledartröjan för kritiska projekt så att de dels blir av och dels genomförs med hög kvalitet och samordning.
EU:s strukturfonder är viktiga verktyg för att genomföra EU:s gemensamma sammanhållningspolitik.
Jönköpings län tillför i dessa sammanhang NUTS II-området Småland och Öarna.

Egna verksamheter inom Regional Utveckling
Region Jönköpings län leder det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet dels genom samverkan, samordning
och koordinering av olika aktörer i länet och deras arbete och dels genom egna verksamheter. Utbildning och
kultur och Länstrafiken är två stora verksamheter inom Region Jönköpings län och tillsammans med
Energikontoret, Kommunal utveckling och Folkhälsa bidrar de till måluppfyllelsen inom Regional utveckling i
länet.

INRIKTNINGAR OCH PRIORITERINGAR
Regional utveckling hanteras av nämnderna för Arbetsmarknad, Näringsliv och Attraktivitet (ANA), samt
Trafik, Infrastruktur och Miljö (TIM). Nedan anges respektive nämnds ansvarsområde under förslaget till
strategiska mål och framgångsfaktorer. Utgångspunkterna för verksamhetsområdena Utbildning och Kultur,
respektive Länstrafiken redovisas nedan.

Här finns utrymme för tillägg.
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UTBILDNING OCH KULTUR
Kultur kommer från latinets cultura som kan översättas till odling och bildning. Genom ett rikt och
varierat kulturliv som erbjuder medborgare och besökare mångfacetterade kulturupplevelser odlar
folkhögskolor, naturbruksskolor och Smålands musik och teater demokrati, attraktivitet, skapar
förutsättningar för ökad turism och arbetstillfällen och ett bra liv i en region som är attraktiv för
människor och företag.
Genom utbildning inom naturbruk och folkhögskola bidrar Region Jönköpings län till tillväxt och
utveckling av människor, framtidsnäringar och länet. Utbildningarna ska med bredd, djup och kvalitet
överensstämma med efterfrågan och behov på arbetsmarknaden. Kultur är även hälsofrämjande och
rehabiliterade, därför ses kulturen som en investering och en regional utvecklingsfaktor. Det skapar
förutsättningar för Jönköpings län att vara den bästa platsen att leva på.

Utbildningsverksamhet
Region Jönköpings län driver folkhögskoleutbildningar och är, på uppdrag av länets kommuner, huvudman för
gymnasieskolans naturbruksprogram.
Folkhögskoleutbildning
I det livslånga lärandet har folkbildningen genom folkhögskolorna en viktig roll att fylla. Folkhögskolan skiljer
sig från andra skolformer. Den enskilda skolan har stor frihet att utforma sina kurser utifrån skolans speciella
inriktning och profil. Den har också möjlighet att göra anpassningar efter förkunskaper, intressen och behov hos
elever. Basen för folkhögskolornas utbildningsinriktning är den allmänna linjen, som främst är avsedd för dem
som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning. Folkhögskolorna spelar en stor roll för utbildning av personer
med kort utbildning, invandrare och personer med funktionsnedsättningar. Folkhögskoleutbildningen finansieras
huvudsakligen av statliga medel och bidrag från landstingen/regionerna.
För Region Jönköpings läns egna folkhögskolor gäller den profilering som lagts fast 2013 och som innebär
kultur för Sörängens folkhögskola och folkhälsa för Värnamo folkhögskola.
Finansiering av folkhögskolor sker i huvudsak genom ersättning baserad på deltagarvecka. Ersättningsnivån och
maximalt finansierade veckor på egna och rörelsedrivna folkhögskolor i länet fastställs inför varje budgetår. Ett
särskilt ägarstöd som tar hänsyn till skolornas lokalmässiga förutsättningar utgår till egna folkhögskolor.
Ersättningsnivån för folkhögskolor utanför länet ska följa rekommendation från Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL).
Gymnasieutbildning
På uppdrag av länets kommuner genomför Region Jönköpings län naturbruksutbildning inom ramen för
gymnasieskolan. Nu gällande samverkansavtal med kommunerna gäller till 31 december 2019. Avtalet har
kompletterats med en överenskommelse om fortsatt samverkan fram till 2023. Förutom utbildning, är
naturbruksgymnasierna också en regional mötesplats för forskning, näringsliv, organisationer och andra som
söker kunskap inom naturbruk och utveckling av landsbygdsföretagande.
Naturbruksgymnasierna ska utvecklas i samråd med länets kommuner. Det sker genom utvecklingsrådet för
naturbruk, där både Region Jönköpings län och länets kommuner har representanter. Naturbruksprogrammet ska
erbjuda ett brett utbud av olika inriktningar.
Utöver gymnasieutbildning ska även utbildningar inom yrkeshögskola och uppdragsutbildning som är anpassade
efter näringens behov erbjudas. För att uppnå målsättning i samverkansavtalet med länets kommuner om att
naturbruksgymnasierna ska vara ledande inom sina områden och att det ska ske ett kontinuerligt
utvecklingsarbete, har en branschanalys och en bedömning gjorts om förutsättningar och framtida inriktning för
perioden fram till och med 2022. Överenskommelse har träffats med länets kommuner om fortsatt samverkan
under denna period. Naturbruksgymnasierna ska utvecklas mot att bli kunskapscentra för naturbrukets aktörer.
Investeringar naturbruksgymnasierna
För kommande investeringar gäller som grundläggande förutsättning att de kan finansieras med ett stabilt
elevunderlag. Då utbildningen drivs på uppdrag av länets kommuner krävs att beslut om genomförande sker i
nära samråd med länets kommuner och att objekt och finansiering godkänns av kommunerna.
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Här finns utrymme för tillägg.

Kultur
Kultur har betydelse långt utöver att enbart omfatta konstnärlig verksamhet. Kultur kan tillföra en viktig
dimension till andra samhällsområden, men också i samverkan med andra politikområden fungera som motor för
regional utveckling och tillväxt. Insatser inom kulturområdet har betydelse för att stärka människors kreativitet,
stärka den lokala identiteten och bidra till ett öppet och kreativt klimat i en region. Möjligheten att ta del av, och
aktivt delta i, ett rikt kulturutbud är viktigt för individens välfärd och välbefinnande. Kultur är hälsofrämjande
och rehabiliterande, men bygger även broar mellan människor och verksamheter. Ett rikt kulturliv och en
levande kulturmiljö medverkar till att en bygd, region eller landsdel är attraktiv vid företagsetableringar. Det
skapar nya arbetstillfällen och påverkar hur människor väljer bosättningsort. Väl marknadsförda kulturmiljöer
och kulturminnen bidrar till ökad turism och fler jobb.
Regional kulturplan
Jönköpings län ingår i samverkansmodellen för statens stöd till regional kulturverksamhet. Målet med modellen
är att öka utrymmet för regionala prioriteringar och variationer vilket innebär att Region Jönköpings län ansvarar
för fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet. Den regionala kulturplanen ligger till grund för
fördelningen. Kulturplanen är ett kultur- och konstpolitiskt dokument som beskriver inriktningen för det
regionala konst- och kulturlivet. Kulturplanen för 2018–2020 har tagits fram i samråd med länets kommuner och
andra regionala aktörer och anger inriktning för kulturpolitiken och där med i första hand hur befintliga resurser
ska disponeras. Samtliga verksamheter inom kultursamverkansmodellen har uppföljningsbara
uppdragsbeskrivningar. De satsningar och prioriteringar som beskrivs i den regionala kulturplanen har
uppföljningsbara handlingsplaner. För den aktuella planperioden är följande övergripande mål satta:
-

Kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet.
Möjligheter för alla att delta och ta del av kulturliv och kulturupplevelser.
Ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög kvalitet inom både bredd och spets.

Kultur och hälsa
Kultur har en stor betydelse för såväl samhället i stort som för den enskilde individen. Kultur kan vara en viktig
del av vård, omsorg och rehabilitering men också ge intellektuell stimulans, öka människors motivation, livslust
och bidra till god livskvalitet och livsmiljö. För att bidra till en mer jämlik hälsa behöver därför tillgången av
kultur öka för personer som har svårt att ta del av den kultur som erbjuds i samhället. En styrgrupp för Kultur för
jämlik hälsa och vård är etablerad i samverkan med länets kommuner, kulturinstitutioner och bildningsförbund.
I flera av Sveriges regioner tillhandahålls kulturprogramsverksamhet riktat till patienter inom hälso-och sjukvård
och personer inom äldre-och handikappomsorg.
Region Jönköpings läns kulturverksamhet
Region Jönköpings län utövar sitt regionala kulturansvar genom kulturinstitutionerna; Smålands Musik och
Teater, Jönköpings läns museum samt genom kulturutvecklare inom dans, film, bild och form, hemslöjd och
regionbibliotek. Dessutom ger Region Jönköpings län stöd till organisationer inom kulturområdet och det fria
kulturlivet.
Smålands Musik och Teater
Verksamheten inom Smålands Musik och Teater omfattar egna och köpta produktioner inom musik, teater,
musikteater och dans. Ett uppdrag är att bredda intresset och engagemanget för kulturen, genom samverkan med
amatörer, barn och ungdomar, studieorganisationer med flera.
Jönköpings läns museum
Region Jönköpings län är tillsammans med Jönköpings kommun och Hembygdsförbundet, stiftare av Jönköpings
läns museum. Region Jönköpings län ansvarar för verksamhetens innehåll och utveckling. Jönköpings kommun
ansvarar för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler. Stiftelsen Jönköpings läns museum har som huvudsyfte att
ge allmänheten möjlighet att ta aktiv del av sin historia, nutid och framtid.
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Övrig kulturverksamhet
Kultur och utveckling
Region Jönköpings läns egna utvecklare inom dans, film, bild och form, hemslöjd samt regionbibliotek är en
samlad kompetens för stöd till kulturell utveckling i länet. Genom konstnärlig utsmyckning av Region
Jönköpings läns lokaler tillhandhålls stimulerande miljöer för besökare och medarbetare samtidigt som
konstinköp stödjer konstens utveckling och ger arbetstillfällen för konstnärer.
Studieförbund
Studieförbund som organiserar folkbildningen är en del av folkrörelsen i Sverige. Folkbildningen inom
studieförbunden finansieras till stora delar genom stöd från staten, landsting/regioner och kommuner. Region
Jönköpings län lämnar bidrag till studiedistrikt som är anslutna till studieförbund som får statligt stöd. Bidragen
syftar till att främja länsinvånarnas behov och intressen för bildning, gemenskap och kultur. Bidragen avser stöd
till administration, genomförande av kursverksamhet samt för anordnande av kulturarrangemang.
Kulturbidrag till organisationer och enskilda
Bidrag kan utgå till inom länet verksamma organisationer, sammanslutningar och enskilda som driver
verksamhet inom kulturområdet utifrån kulturplanens mål och inriktningar. Stöd kan ges i fem olika former:
•
•
•
•
•

Verksamhetsbidrag för stadigvarande verksamhet
Arrangörsbidrag för lokala kulturarrangemang,
Utvecklingsbidrag.
Barnkulturpeng till länets kommuner
Stipendier

Här finns utrymme för tillägg.

Kulturen ska nå ut till fler
Region Jönköpings län har relativt, sett till andra län, en låg andel statliga kulturmedel per invånare. Arbete
pågår för att de nationella kulturanslagen till länet ökar för att förstärka den kulturverksamhet regionen idag
ansvarar för men också för att utveckla det fria kulturlivet.
Skapa förutsättningar för konstutövare
Smålands Musik och Teater ska verka för att nå och engagera länets alla invånare med ett varierat utbud för
skilda smakriktningar. Ökad samverkan inom och utom länet med andra arrangörer och teatrar ska eftersträvas
Samverkan i olika former med amatörteatergrupper och amatörmusiker ska vara ett naturligt inslag i
verksamheten. För att matcha produktion och beställning ska Smålands Musik och Teater under 2019 fortsätta
verka för att utveckla långsiktiga överenskommelser och samarbeten med kommuner och/eller lokala aktörer.
Smålands musik och teater ska skapa fler kulturella möten
Smålands musik och teater har också den viktiga uppgiften att bredda verksamheten för att nå nya målgrupper
och skapa möten mellan amatörer och teatern. Det fria kulturlivet ska få förutsättningar för att utöva sin
kulturverksamhet på Spira till rimlig kostnad.
Kulturhuset Spira är ett tydligt nav för professionell scenkonst till förmån för länets invånare. Smålands musik
och teater har ett särskilt uppdrag riktat till länets barn och unga. Region Jönköpings län erbjuder länets
kommuner en barnkultur-peng där länets barn ges möjlighet att få en kulturupplevelse under både sin låg- och
högstadietid. Skolorna själva arrangerar och finansierar eventuella transporter.
Stiftelsen Jönköpings läns museum
Verksamheten är baserad på statens kulturpolitiska mål (resultatet av SOU2009:16). Särskilt centralt är det mål
som uttrycks som ”främja ett levande kulturarv, som bevaras, används och utvecklas”. Museet ska arbete för att
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människor får möjlighet att ta tillvara kulturarv i ökad omfattning och i nya sammanhang. Ett särskilt ansvar
finns för att utveckla och förnya engagemanget kring kulturmiljövårdsområdet, vilket sker utifrån de nationella
målen för kulturmiljöarbetet

LÄNSTRAFIKEN
Region Jönköpings läns vision ”För ett bra liv i en attraktiv region” förutsätter bland annat goda
möjligheter att resa i det dagliga livet. Det innebär att kollektivtrafiken genom ett så bra trafikutbud som
möjligt ska erbjuda resenärerna en prisvärd, enkel och säker resa till sitt arbete, sina studier eller
fritidsaktiviteter. Kollektivtrafiken ska ses som ”Det naturliga resvalet” och bedrivas med omtanke om
resenärer och omvärld.
God tillgång till kollektivtrafik är inget mål i sig utan ett verktyg för att möjliggöra människors resor till
arbete, studier, kultur- och fritidsaktiviteter, för att vidga arbetsmarknadsområdena inom länet men
också utanför. Det skapar utveckling och attraktivitet.

Kollektivtrafikmyndighet
Region Jönköpings läns uppgifter som kollektivtrafikmyndighet regleras i Kollektivtrafiklagen (SFS 2010:1065).
Lagen innebär bland annat att kollektivtrafikföretag fritt och inom alla geografiska marknadssegment får etablera
kommersiell trafik. En kollektivtrafikmyndighet ska ta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram som
beskriver den trafik som kan bli föremål för offentlig finansiering.
Trafikförsörjningsprogram till 2025
En övergripande strategi för utveckling av kollektivtrafiken bygger på koncentration till stråk där förutsättning
för ökat resande är goda. Stråken måste samtidigt balanseras med en grundläggande trafikförsörjning för hela
länet. Detta för att stödja en socialt hållbar utveckling och ge förutsättningar för en samhällsservice i hela länet.
Områden som inte har förutsättningar för en utbyggd kollektivtrafik eller som har långa gångavstånd till
hållplatser där stråk utvecklas, kan få tillgång till en bra kollektivtrafik genom lösningar som kombinerar bil- och
kollektivtrafik eller cykel- och kollektivtrafik. Kollektivtrafiken ska utvecklas med fokus på fyra områden:
-

Skapa möjligheter till arbets- och studiependling.
Skapa goda resmöjligheter mellan större orter i länet och till angränsande län.
Garantera ett grundläggande trafikutbud.
Underlätta resor med flera färdmedel.

Väl fungerande kollektivtrafik är också en av förutsättningarna för att nå miljömålen och en långsiktig och
hållbar utveckling.
Nuvarande regionala trafikförsörjningsprogram för länet antogs 2012 och gäller till 2025. En mindre revidering
gjordes hösten 2016. Programmet, som är en viktig del i den regionala utvecklingsplaneringen, anger långsiktiga
och strategiska mål för hur kollektivtrafiken kan bidra till regional utveckling och ett hållbart samhälle.
Programmet bygger på de samråd med kommuner, kollektivtrafikföretag och organisationer som har genomförts
i länet samt även på de samråd som har ägt rum med angränsande läns regionala kollektivtrafikmyndigheter,
myndigheter, organisationer, kollektivtrafikföretag och näringsliv. Det regionala trafikförsörjningsprogrammets
långsiktiga målsättningar är utgångspunkt för de årliga målen i budget.
I trafikförsörjningsprogrammet anges följande långsiktiga mål:
Målområde
Resande
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Mål till 2025
25 miljoner resor per år inklusive skolkortsresor
60-procentig resandeökning exklusive skolkortsresor jämfört med 2011
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Kundnöjdhet (andel nöjda)

Allmän trafik alla länsbor
Allmän trafik resenärer
Serviceresor

65 procent
80 procent
85 procent

Tillgänglighet

Fler ska kunna resa med den allmänna kollektivtrafiken genom
tillgänglighetshöjande åtgärder

Skattesubventionsgrad

Den allmänna kollektivtrafiken ska över tid ha en skattesubventionsgrad på
ca 50 procent

Miljö

All allmän kollektivtrafik ska drivas med förnyelsebara drivmedel
Trafikens totala energiförbrukning/km ska minska med minst 25 procent

Tåg
På vilket sätt den regionala tågtrafiken ska utvecklas avgörs både av Region Jönköpings läns ambitioner samt av
banornas tekniska standard och planerna på upprustning och utveckling. Eftersom regionaltågstrafiken har en
långsiktigt strukturerande effekt i samhället är det mycket viktigt att planeringen av de framtida regionala
tågsuppläggen och järnvägsinvesteringarna synkroniseras. 2022-2023 behöver Länstrafiken förnya sin
fordonsflotta inom Krösatågen och en överenskommelse om fordonsanskaffning har tecknats med länen inom
Regionsamverkan Sydsverige. De nya fordonen kan ej underhållas i nuvarande depå och planering för ny depå i
Nässjö pågår tillsammans med Nässjö kommun och Trafikverket.
Serviceresor
Region Jönköpings län genom Länstrafiken ansvarar för Serviceresor (närtrafik, sjukresor, färdtjänst) och det
finns ett standardiserat koncept för hela länet. Detta gäller regelverk (exklusive skolskjutsar) liksom hur trafiken
ska integreras med och komplettera linjetrafiken. För sjukresor och färdtjänst är det särskilt viktigt att, inom
ramen för ett kollektivt resande, ta hänsyn till de speciella behov som finns bland sjuka och personer med
funktionsnedsättning.

Här finns utrymme för tillägg.

Kollektivtrafik övergripande
Inriktningar 2019
- Inom Regionsamverkan Sydsverige fortsätta arbeta med framtagandet av ett nytt biljett- och
betalsystem. Målsättningen är att ha ett nytt system med möjlighet till länsöverskridande resor i drift
senast december 2019. Arbetet utgår ifrån den nationella standard som arbetats fram inom Samtrafikens
biljett- och betalsystemsprojekt.
- Samarbetet inom Sydtaxan och med övriga grannlän. Region Jönköpings län ingår i Sydtaxan som är ett
samarbete inom Regionsamverkan Sydsverige med syfte att förenkla resandet över länsgräns i
Sydsverige. För att göra resandet så enkelt som möjligt är det viktigt att fortsätta arbetet med att ta fram
gemensamma reseprodukter över alla länsgränser, även till Östergötland. Under 2018 har Sydtaxan
reviderats och ett nytt dokument ”Sydtaxan 2.0” föreslås antas av respektive län så att det börjar gälla
senast vid införandet av det nya biljett- och betalsystemet.
- Valet av trafikslag och kapacitetsutnyttjandet i fordonen har stor påverkan på trafikkostnaderna. Aktiv
marknadsföring, effektiva försäljningskanaler, till exempel till arbetsgivare och företag och bra
information till resenärer och länsinvånare är viktigt för att öka resandet och därmed intäkterna.
- En överenskommelse om samverkan för biogas i Jönköpings län har tecknats med länets kommuner.
Inför kommande trafikupphandlingar är det viktigt att noggrant utreda vilka alternativ som finns vad
gäller drivmedel till våra fordon.
Stadstrafik
För att förbättra kapaciteten på linje 1 vilken har flest resenärer i stadstrafiken i Jönköping utreds möjligheten att
göra om linjen till ett så kallat BRT-stråk (Bus Rapid Transit, busstrafiksystem med lösningar från spårtrafik).
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Målsättningen är att kunna erbjuda resenärerna en förbättrad kapacitet i samband med starten av nästa
trafikavtalsperiod i juni 2021.
Trafikavtalet i Jönköpings stadstrafik är förlängt till juni 2021 vilket medför ökade kostnader från och med juni
2019. För att de beslutade utökningarna i trafikförsörjningsprogrammet ska kunna genomföras i stadstrafiken i
Jönköping är en ny bussdepå nödvändig.
Inriktningar 2019
- Planera för första delsträckan av en ny framtida stomlinje i Jönköping.
- Införa den första elbusslinjen i Jönköping. Vid halvårsskiftet beräknas den nya elbusslinjen 17 starta
med sträckningen Strandängen – Östra centrum (eventuellt Strandängen - A6).
- Genomföra ny stadsbussupphandling i Jönköping med avtalsstart i juni 2021.
- Medverka i arbetet för ny bussdepå i Jönköping med inflyttning i juni 2021.
- Utbyte av stomlinjebussarna i Jönköping till nya biogashybridbussar
Regiontrafik
Inriktningar 2019
- Slutföra ny regionbussupphandling med avtalsstart juni 2020.
- Planera för fler turer Jönköping – Falköping – Skövde/Göteborg från december 2019 i enlighet med
Västra Götalandsregionens Målbild Tåg 2035.
- Anskaffa nya tågfordon inom Krösatågsystemet som ersättning för och utökning av befintlig
fordonsflotta i enlighet med målen i det Regionala trafikförsörjningsprogrammet. Fordonen kommer att
börja levereras 2022-2023.
- Medverka i arbetet för ny tågdepå i Nässjö tillsammans med Nässjö kommun och Trafikverket.
Serviceresor
En översyn av regelverket för sjukresor för att anpassa det efter dagens behov och förändringarna inom hälsooch sjukvården har gjorts under 2018. För 2019 föreslås ingen justering av egenavgiften, ersättningen för egen
bil samt boende och högkostnadsskyddet vad gäller sjukresor. Regler för sjukresor och färdtjänst framgår av
bilaga.
Antal resor(tusental)

Plan 2019

Resultat 2016

Resultat 2017

Sjukresor

167

153

165

Färdtjänstresor

496

497

491

Närtrafik

25

19

25

Totalt antal serviceresor

688

669

681

Inriktningar 2019
- Slutföra ny servicereseupphandling med trafikstart september 2020.
- En utvärdering av närtrafiken har genomförts och utifrån denna har en översyn av hur närtrafiken kan
utvecklas och vara en del i omställningen till ett hållbart samhälle gjorts. Inför 2019 föreslås ????????
- En översyn av regelverket för sjukresor har gjorts under 2018. Inför 2019 föreslås ???????
Resursförstärkning
Trafikförsörjningsprogrammets mål om ett ökat resande kommer att kräva betydande resursförstärkningar men
också omdisponering av resurser från trafikutbud med lågt underlag. En utbyggnad av närtrafik i hela länet ger
förutsättningar för att disponera om resurser från områden med svagt resandeunderlag samtidigt som behov av
kollektivtrafik kan tillgodoses.
Planeringsförutsättningar för trafikförändringar sträcker sig över en längre period än enbart kommande budgetår.
Sedan trafikförsörjningsprogrammet trädde ikraft har till och med 2018 resursförstärkningar på drygt 125
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miljoner kronor tillförts kollektivtrafiken. Resursutökningar möjliggör olika åtgärder som exempelvis
trafikutbyggnad, marknadsföring och en prissättning som gör kollektivtrafiken attraktiv.
2018 års ekonomiska prognos och förväntade kostnadsökningar 2019 och framåt för den allmänna
kollektivtrafiken ger vid handen att en genomsnittlig uppräkning av biljettpriserna motsvarande minst
indexutvecklingen behöver göras vid tidtabellsskiftet i december 2018 och 2019. Prishöjningarna är en
förutsättning för att bibehålla en budget i balans.
I samband med att de nya trafikavtalen inom både allmän kollektivtrafik och serviceresor träder i kraft kommer
sannolikt nya resurser att behövas för att täcka i dag okända kostnadsökningar. Förlängningen av trafikavtalet i
Jönköpings stadstrafik från och med juni 2019 kommer i och med helårseffekten att kräva utökade resurser från
och med 2020.
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö har möjlighet att under året besluta om tillfälliga prisförändringar.

MÅL OCH SYSTEMMÄTETAL REGIONAL UTVECKLING
Indikatorer regional utveckling

Innovation och
företagande

Kompetensförsörjning

Attraktiva miljöer
och tillgänglighet

Region Jönköpings län strävar efter det
hållbara samhället med tillväxt av jobb
och företag i hela länet, utvecklade
forsknings- och innovationsmiljöer,
jämställdhet, integration och mångfald, en
miljödriven näringslivsutveckling samt
ökad konkurrenskraft för
landsbygdsföretag.

Region Jönköpings län bidrar till att alla
människor kan säkra sin egen försörjning
genom ett arbete, en väl fungerande
arbetsmarknad och varaktigt ökad
sysselsättning, stärka kopplingen mellan
utbildning och arbetsliv samt till att
matchningen på arbetsmarknaden i länet
stärks

Region Jönköpings län verkar för att: alla
människor har lika möjligheter att delta
och bidra i ett tillgängligt,
sammanhållande och hälsofrämjande
samhälle som präglas av jämlikhet,

-

Ökat företagande bland
kvinnor och utrikes födda

-

Ökat antal nya företag per
1000 invånare

-

Förbättrat företagsklimat i
länet

-

Höjd formell utbildningsnivå
i länet

-

Sänkt långtidsarbetslöshet

-

Sjunkande ohälsotal

-

Klimatutsläppen från
fossilbränsle i Jönköpings
län minskar
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jämställdhet och mångfald; alla ska ha
möjlighet att vara en del av det
framväxande e-samhället; utveckla
tillgänglighet och implementering av
offentliga digitala tjänster och ett ökat
serviceutbud på landsbygden; främja
utvecklingen av koldioxidsnåla och
energieffektiva infrastrukturer och
transporter, samt förbättra
förutsättningarna för turism, rekreation,
kultur och fritid.

Internationellt
samarbete

Verktyg för regional
utveckling

Region Jönköpings län stärker det
gränsövergripande innovationssystemet,
bidrar till hållbara transporter, främjar
anpassningen till energi-, miljö- och
klimatutmaningen, utvecklar strategiska
samarbeten och partnerskap i Sverige och
andra länder för en hållbar utveckling på
en global marknad

Region Jönköpings län leder det regionala
tillväxt- och utvecklingsarbetet genom en
strategisk samordning av länets
kommuner, näringsliv och civilsamhälle,
ökad samverkan nationellt såväl som
internationellt, ett stärkt analysarbete,
strategiska satsningar inom målområdena
samt riktade projektutlysningar

Systemmätetal
Utbildning
Perspektiv: Medborgare och kund
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-

Andelen nöjda resenärer
med kollektivtrafiken ökar i
hela länet

-

Deltagandet i kulturlivet
ökar i hela länet

-

Länsbefolkningen ökar

-

Länet når det nationella
bredbandsmålet 2020

-

Antalet direktinvesteringar
ökar

-

Andelen exporterande
företag ökar

-

Ett ledningssystem för
strategisk samordning
etableras

-

Analysarbetet utvecklas

-

Riktade projektutlysningar
genomförs
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Strategiskt mål:
- Ett attraktivt och framtidsinriktat utbildningsutbud på naturbruksprogrammet och regionens
folkhögskolor med hög kvalitet, anpassat efter befolkningens och arbetsmarknadens behov.
Framgångsfaktor:
- Utgå från behovsanalyser som ger underlag för utbildningarnas dimensionering och inriktning.
Systemmätetal

Mätmetod

Mål 2019 Resultat Resultat
2016
2017

Antal antagna elever i förhållande till budgeterat antal
utbildningsplats er (gymnasieskolan och gymnasiesärskolan) – könsuppdelas (kvinnor/män/övriga)

Statistik

≥ 1,0

1,1

0,94

Sökande per utbildningsplats (folkhögskolan)
– könsuppdelas (kvinnor/män/övriga)

Statistik

≥ 2,0

2,5

2,8

Perspektiv: Process och produktion
Strategiskt mål:
- Eleverna på naturbruksgymnasierna ska slutföra sin utbildning med godkänd examen inom tre år
- Deltagarna inom folkhögskolan ska slutföra sina kurser.
Framgångsfaktor:
- Utbildningsinnehåll anpassat till elevens behov
Systemmätetal

Mätmetod

Mål
2019

Resultat
2016

Resultat
2017

Andel elever på naturbruksprogrammet som slutför
sin utbildning med godkänd examen

Statistik

90 %

68 %

78 %

Andel deltagare som slutför kurs inom folkhögskolan Statistik
- könsuppdelas (kvinnor/män/övriga)

85 %

86 %

81 %

Perspektiv: Ekonomi
Strategiskt mål:
- God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktorer:
- Kostnadseffektiv verksamhet
Systemmätetal

Mätmetod

Mål 2018

Resultat 2015

Resultat 2016

Ekonomi i
balans

Ekonomisystem

Inte överstiga
budget

+6,9%

+10,2%
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Kultur
Strategiska mål:
- Alla länsinvånare ska ha möjlighet att vara delaktiga i kulturlivet, till kulturupplevelser och till eget
skapande.
Framgångsfaktorer:
- Genom egna insatser och stöd till föreningslivet skapa engagerade och kulturintresserade medborgare
och fler mötesplatser.
- Kulturverksamhet i alla kommuner i Jönköpings län
Systemmätetal

Mätmetod Mål 2019 Resultat
2016

Resultat
2017

Publik Smålands Musik och Teater
– Kulturhuset Spira

Statistik

≥ 70 000 70 490

75 335

Publik Smålands Musik och Teater

Statistik

≥ 30 000 49 086

28 080

1)
Publik vid föreställningar för barn och ungdom

Statistik

≥ 25 000 44 406

31 651

Andel kommuner inom länet där det varit
föreställningar eller annan kultur- verksamhet –
gemensamt mål för Smålands Musik och Teater och
Kultur och utveckling

Statistik

100 %

100%

- utanför Kulturhuset Spira

100%

Strategiskt mål:
- God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt.
- Kostnadseffektiv verksamhet
Systemmätetal

Mätmetod

Mål 2019 Resultat
2016

Ekonomi i balans

Ekonomisystem

Inte
överstiga
budget

Egenfinansieringsgrad – Smålands
Musik och Teater

Ekonomisystem

≥ 16,0 %
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13,4 %

Resultat
2017

16,0%

Pers
pekti
v:
Ekon
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Kollektivtrafiken
Perspektiv: Medborgare och kund
Strategiskt mål:
- Ökad andel kollektiva resor samt behovsanpassade serviceresor – för hållbar utveckling.
- Andel tåg och bussar som går enligt tidtabell
- Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet.
- Prisvärt
- Nöjda kunder

Mål 2019 Resultat
2016

Resultat
2017

Allmän trafik

50 %

50 % gul

49 %*

- alla länsbor

60 %

67 % gul

59 %*

- resenärer

85 %

83 % gul

81 % gul

Kollektivtrafik- 50 %
barometern

49 % gul

48 %*

Systemmätetal

Mätmetod

Andel nöjda kvinnor och män index NKI

Kollektivtrafikbarometern

Andel tåg och bussar som går enligt tidtabell

Serviceresor

*

ANBARO

Prisvärdhet
Ny mätmetod för Kollektivtrafikbarometern från och med 2017

Perspektiv: Process och produktion
Strategiskt mål:
- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik
Framgångsfaktorer:
- Trafikutbud med högt resande
- Tryggt och säkert
Systemmätetal

Mätmetod

Mål 2019

Antal resor

Biljettsystem

Resandeökning 22,4
22,4
miljoner
miljoner
1,0 %
exklusive
skolresor =

Resultat Resultat
2016
2017

röd

23,0 miljoner
9,2

Antal påstigande/mil (regional trafik)
Biljettsystem

9,2 grön 9,2 grön
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Perspektiv: Ekonomi
Strategiskt mål:
- God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktor:
- Kostnadseffektiv verksamhet. Högt resandeunderlag
Systemmätetal

Mätmetod

Mål 2019

Resultat 2016

Resultat 2017

Ekonomi i balans

Ekonomisystem

Inte överstiga
budget

-44,1 miljoner
kr
rött

-34,6
miljoner kr
rött

Kostnad/ per
resenär- km
(serviceresor)

Planeringssystem Inte öka mer än
index

Skattesubventionsgrad– allmän trafik

Ekonomisystem

22

60 %

16:25 kr
grönt

64 %
rött

16:42 kr
gul

64%
rött

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 66-83
Tid:

2018-05-15 kl.09.00-11.45

Plats:

Regionens hus sal B

§79

Verksamhetsberättelse 2017 Sörängens
folkhögskola
Diarienummer: RJL 2018/1209
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Godkänna verksamhetsberättelse 2017 för Sörängens
folkhögskola.
Sammanfattning
Enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen
ska årsredovisning årligen upprättas och sändas till
Folkbildningsrådet. Den ekonomiska redovisningen ska omfatta
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1. Inledning
Skolans huvudman
Skolans huvudman är Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA) inom
Region Jönköpings län. Regionens insatser ger förutsättningar som bidrar till en positiv
utveckling av näringsliv, sysselsättning och befolkningstal. Speciellt viktiga är insatser inom
områdena utbildning, kultur, näringsliv och infrastruktur. Sörängens Folkhögskola är en del
av verksamhetsområdet Utbildning och kultur som för utbildningsverksamheten har som
målsättning att erbjuda ett attraktivt och framtidsinriktat utbildningsutbud som speglar
omvärldens och individens behov.
Demokrati
Skolans huvudman menar att den gemensamma värdegrunden och demokratifrågorna måste
hållas vid liv ständigt. I detta sammanhang kan folkrörelse- och folkbildningsperspektivet inte
nog betonas. Regionen har ett ansvar för att en utveckling av demokratifrågorna sker och att
frågor om politiskt arbete och politiska organisationsstrukturer aktivt bearbetas, inte minst ur
ett ungdomsperspektiv. Strävan måste vara att finna arbetsformer som attraherar ungdomar.
Utbildning
I dagens snabbt föränderliga samhälle med ständiga krav på nya eller förändrade kompetenser
är tillgången och möjligheterna till utbildning av avgörande betydelse. En väl utbyggd
utbildningsverksamhet, såväl vad avser bredd och djup som kvalitet, är inte bara av stor vikt
sett utifrån rent utbildningspolitiska aspekter och möjligheter för enskilda individers
utveckling, utan minst lika viktigt för regionens utveckling.
Presidium:
Ordförande: Olsson Malin (m), malin.olsson@rjl.se
1:e vice ordf. Eriksson Torbjörn (kd), torbjorn.eriksson@rjl.se
2:e vice ordf. Hörnsten Lindén Maria (s), maria.hornsten.linden@rjl.se tom 2017-09-31
2:e vice ordf. Magnusson Jonas, (S) 2017-10-01—2017-12-31
Ledamöter:
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)
Anki Stark (S)
Jon Heinpalu (MP)
Anders Gustafsson (SD)
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Föredragande
Lars Johansson, direktör utbildning och kultur
Lokala Samverkansgruppen
Henrik Bjarnbäck, rektor, ordf.
SFHL-Lf
Lena Feldin
Kommunal
Ann-Catrin Andersson
Vision
Anneli Pettersson (även huvudskyddsombud)
Samverkansgruppen U o K
Fjodor Eklund, SFHL-Lf, lärare
Miljöombud
Kenneth Gunnarsson, vaktmästare

2. Verksamhetsberättelse
Arbetet med skolan största skolhus blev klart under 2017. En helt ny, luftig och välkomnande
entré har skapat helt nya förutsättningar. En härlig miljö att vistas i och möjlighet för
deltagare med funktionshinder att både besöka och gå på skolan. Ombyggnaden av skolhuset
har också möjliggjort bättre utställningsmöjligheter för deltagarna och bättre anpassade
lokaler.
Sörängens folkhögskola har haft en mycket stor deltagarnöjdhet och bra med sökande per
studieplats. Det senare har dock visat sig vara direkt nödvändigt då många söker
utbildningsplats på flera skolor. De särskilda kurserna med kulturinriktning har varit något
svårare att fylla, vilket ställer krav på ständigt förbättringsarbete och utveckling. Särskild kurs
Global gjorde under vt 2017 sin sista termin på skolan, framförallt beroende på nya
finansieringsförutsättningar. Från och med januari 2017 erbjöds våra deltagare istället en
fotokurs halvtid på distans. En kurs som hade stor efterfrågan och som blev ett mycket bra
komplement till skolans övriga utbildningar.
Sörängens folkhögskola har fortsatt arbetet med att stärka kulturprofilen. De två lärare som tar
extra ansvar för kulturen har ännu tydligare arbetat med deltagarinflytande. Vi har ytterligare
understrukit att profilen omfattar samtliga deltagare och att den är och måste vara
schemabrytande. På skolan finns också ett kulturråd, där majoriteten är deltagare, för att jobba
med kulturinslagen på skolan. Ett av de återkommande inslagen har varit Kulturlunch. Där har
vi bjudit in även allmänheten att komma och uppleva den schemabrytande aktiviteten. Det har
varit författarbesök, konserter etc. Som ett bevis på ett väl genomfört arbete erhöll de två
lärarna som är ansvariga för profilen ett särskilt kulturpris av Region Jönköping i december
2017.
Även under 2017 har utbildningsövergripande klubbar erbjudits deltagarna, vilket skapar både
gemenskap och en känsla av helhet. Skoltidningen, Pari Passu, är nu helt och hållet
deltagarstyrd och är ett fint exempel på samarbete mellan deltagare på framförallt författaroch fotolinjerna.
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Under hösten startade arbetet med att HBTQ-diplomera skolan. Samtlig personal deltog i två
halvdagsutbildningar och föreläsningar hölls för deltagarna i början av höstterminen 2017. Vi
har många deltagare på skolan som vill kunna vara öppna med sin sexualitet. För dem är det
viktigt att kunna vara det, men det är lika viktigt för dem som tidigare inte har kunnat/vågat
komma ut att känna att de faktiskt kan det. Vi vill värna om ett öppet klimat för alla.
Sörängens folkhögskola fortsatte under 2017 sitt internationella arbete. Detta främst genom
utbildningen i Global rättvisa. Utbildningen gjorde under vårterminen 2017 dock sin sista
termin på skolan. Utmaningen framåt är att hitta andra sätt att bedriva internationellt arbete,
till exempel genom att bjuda in internationella gäster till kulturluncherna.
Slutligen fortsätter arbetet med att skapa ett tydligt kvalitets- och utvecklingsarbete som utgår
från våra utbildningar. Samtliga utbildningar utvärderar och följer upp utifrån sina unika
förutsättningar. Dessutom görs en mer generell utvärdering i samband med båda
terminsavslutningarna.

3. Samlad verksamhet och kursernas innehåll
3.1 Antal genomförda kurser och deltagarveckor
På Sörängens folkhögskola har under 2017 genomförts allmän kurs, 8 särskilda kurser, inga
korta kurser samt 1 SMF-kurs. Antalet genomförda deltagarveckor har varit 6835 exklusive
18 dv för deltagare under 18 år och betalade av kommun. Sörängens folkhögskola har av
folkbildningsrådet beviljats 5803 deltagarveckor inklusive extraplatser (118)
3.2 Allmän kurs
Allmän kurs syftar till att ge människor en chans att läsa in eller komplettera sina
gymnasiebehörigheter och samtidigt utvecklas inom ett specialområde. På Sörängens
folkhögskola kan man välja bland två olika profiler samt många behörighetsgivande kurser.
Vi har dessutom en filial i Jönköping där deltagarna också läser allmän kurs. Efter studierna
erhålls ett studieomdöme som används vid ansökan till högskola i särskild kvotgrupp.
På allmän kurs läggs de största resurserna på att de studerande ska klara av sina
behörighetsämnen och få sin grundläggande behörighet till högre studier. Vi försöker ha små
grupper och låter deltagarna jobba utifrån sina förutsättningar. Vid uppstarten på hösten görs
individuella studieplaner till alla studerande tillsammans med SYV. Dessa diskuteras vid
enskilda samtal och ändras vid behov. Profilerna som erbjudits är humaniora och
naturvetenskapligt basår. Det sistnämnda gör att vi även kan ge särskild behörighet för högre
studier vilket är viktigt för regionen.
I Jönköping ges också möjlighet för deltagare att studera svenska som andraspråk, matematik,
engelska och samhällskunskap på grundskolenivå. Ett mycket bra komplement till utbudet på
Sörängen.
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3.3 Särskild kurs – Global rättvisa
Globallinjen, en utbildning med praktik i Latinamerika. Sörängens folkhögskola anordnar
tillsammans med Latinamerikagrupperna kursen ”Global rättvisa” med fem månaders praktik
i Argentina, Ecuador och Paraguay. Kursen innehåller utbildning i Latinamerikakunskap,
globala rättvisefrågor, folkbildning, skrivande, foto, spanska och miljö samt
informationsarbete och praktik i Sverige och Sydamerika. Kursen gjorde sin sista termin vt2017.
3.4 Särskild kurs - Författarlinjen
Författarlinjen är en bred grundkurs där deltagarna får möta flera professionella författare som
är experter inom sina olika uttrycksformer. Undervisningen är lagd i kortare block, så att man
arbetar med en uttrycksform i taget: prosa, lyrik, journalistiskt skrivande och drama. Inom
dessa block ryms skrivande av roman, novell, deckare, kåseri, poesi, prosalyrik, barnbok,
reportage och manus för TV, film och scen.
3.5 Särskild kurs – Skrivarlinje på distans
Under ledning av pedagoger och författare ökar deltagarna sin litterära medvetenhet,
utvecklar det egna skrivandet och hittar och fördjupar sin personliga stil. Arbetet är nätbaserat
och bygger på konstruktiv respons i mindre grupper via plattformen First Class.
Undervisningen har deadlines enligt rullande schema med handledd respons i grupp och
enskilt. Läsningen av texterna är utbildningens grund. Den ger inspiration och träning i att se
utvecklingsmöjligheter i egna och andras texter.
3.6 Särskild kurs – Keramik
Keramiklinjen på Sörängens folkhögskola vänder sig till deltagare som vill få en
grundläggande keramisk utbildning som ger en god grund för fortsatta studier, eget
konstnärskap eller arbete inom det keramiska området. Den huvudsakliga inriktningen är
brukskeramik och stor vikt läggs vid hantverket.
I utbildningen får deltagaren förutom materialkännedom kunskaper i drejning och andra sätt
att formge leran. De får lära dig olika typer av bränningar samt glasyr- och dekortekniker.
Linjen ger deltagarna även möjlighet att prova på att fusa och slumpa glas. Teckning, kroki,
skissteknik och konsthistoria kan, efter eget önskemål, vara integrerade delar i kursen.
3.7 Särskild kurs – Estet bild
Estetlinjen på Sörängens folkhögskola vänder sig till deltagare som söker grundläggande
kunskaper i bild och form samt vill fördjupa sig i sitt eget skapande. Estetlinjen uppfyller
kraven på ettårig förberedande kurs för bildlärarutbildning samt andra utbildningar inom det
estetiska området. Estetlinjen passar även deltagare som under ett år vill odla din kreativitet
och pröva olika konstnärliga uttrycksformer som: figurteckning, måleri, foto, illustration,
keramik, grafik, konsthistoria, grafisk formgivning och animation. Estet bild startar under
2017 sitt sista läsår på Sörängens folkhögskola och kommer från och med hösten 2018 att
ersättas av en unik bilderboksutbildning liksom av en grundläggande konstutbildning i
Jönköping.
3.8 Särskild kurs – Animation
Animationsutbildningen är en ettårig grundutbildning i klassisk animation med betoning på
analoga tekniker, konstnärlig gestaltning och berättande. Under kursen får deltagarna
grundläggande kunskaper i animation - rörelsens konst. Detta sker genom studier av rörelsen
och dess betydelse för att levandegöra teckningar och döda ting. Stor vikt läggs även på
berättelsen där teori varvas med praktik för att du ska lära dig att uttrycka dig och berätta med
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animation. Vi ger även möjligheten att läsa ett andra år.
3.9 Särskild kurs - Foto
Sörängens folkhögskolans fotolinje är en bred fotoutbildning med både digital och analog
inriktning. Huvuddelen av undervisningen sker i digital miljö där du bland annat får lära dig
bildhantering i Photoshop och Lightroom, iscensätta egna idéer i en professionell fotostudio,
genomföra dokumentära bildprojekt samt få en ökad förståelse för modern
bildkommunikation. Vi lägger stor vikt vid praktiska övningar och levande diskussioner.
Exempel på teoretiska kursmoment är fotohistoria, bildanalys, samtidsfotografi och
fotografisk etik. I utbildningen ingår även att lära sig det analoga mörkrumsarbetet från
grunden. Skolan lånar ut en analog kamera till varje elev, och det finns goda möjligheter att
fördjupa sig i traditionella fototekniker. Vi har även digitala kameror att låna ut för de som
inte har en egen.
3.10 Särskild kurs – Foto distans
Från och med vårteminen 2017 erbjuder Sörängen en fotokurs på distans, halvtid. Deltagarna
handleds löpande av samma professionella lärare som undervisar på fotolinjen på plats.
Deltagarna får kontinuerligt uppgifter av lärarna som de utför, lägger ut och får och ger
respons på. Deltagarna möts två gånger om året på Sörängen, en gång för en sommarträff och
en gång för en slutträff. Kursen har skapat mycket goda förutsättningar för många som annars
inte kunnat/velat vara på plats på skolan under ett helt läsår.
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4. Deltagar- och kursstatistik
Deltagarstatistik VT 17
VT 2017
Antal
Varav Utrikesfödd
Ålder
Utbildning
deltagare Kvinnor
brister i svenska
< 18 18-2425-29 30-45 46-60 60+
Basår
11
7
0
0
7
1
0
0
Allm Jkpg 100%
31
16
10
0
25
3
0
0
Allm Jkpg 75%
4
2
1
0
3
1
0
0
Allm Jkpg 50%
4
0
2
0
4
0
0
0
Allm Jkpg 25%
2
1
2
0
1
1
0
0
Allm hum
1
0
0
0
1
0
0
0
Allm total
53
26
15
0
41
0
6
0
0
Särskilda kurser
Författare
10
7
0
0
6
2
0
1
SPD
21
15
0
0
2
2
4
3
Keramik
8
7
0
0
5
1
1
0
Estet
9
6
0
0
5
1
1
1
Foto
7
5
0
0
3
0
0
1
Animation
10
8
0
0
8
1
0
0
Animation år 2
1
0
0
0
1
0
0
0
Estet år 2
4
3
0
0
2
1
0
0
Global
6
5
0
0
4
0
0
0
Foto distans 50%
38
19
0
0
3
13
10
2
Totalt VT 17
167
101
15
0
80
0
27
16
8
VT 17
SMF
9
3
0
0
7
0
0
0
SMF +25
5
2
0
0
0
3
1
0
SMF totalt
14
5
0
0
7
0
3
1
0

HT 2017
Antal
Varav Utrikesfödd
Ålder
Utbildning
deltagare Kvinnor
brister i svenska
< 18 18-2425-29 30-45 46-60 60+
Allm hum
24
12
0
0
21
0
0
0
Basår
15
11
0
0
11
2
0
0
Allm Jkpg 100%
28
18
8
1
17
4
1
0
Allm Jkpg 75%
2
0
0
0
2
0
0
0
Allm Jkpg 50%
5
2
0
0
3
0
0
0
Allm Jkp Gr 100%
3
1
0
0
1
0
0
0
Allm Jkpg 25%
3
2
0
0
0
2
0
0
Allm Jkpg 25%
2
2
2
0
2
0
0
0
Allm Jkp Gr 25%
1
1
0
0
0
0
0
0
Allm Jkp Gr 100%
2
2
2
0
2
0
0
0
Allm hum sen
1
0
0
0
0
0
0
0
Totalt Allmän
86
51
12
1
59
0
8
1
0
Särskilda kurser
Författare
14
9
0
0
8
1
0
0
SPD
25
18
0
0
4
10
4
2
Keramik
10
9
0
0
5
1
2
1
Estet
5
4
0
0
3
1
0
1
Foto
12
7
0
0
5
3
2
0
Animation
13
9
0
0
11
0
0
0
Animation år 2
6
4
0
0
5
1
0
0
Estet år 2
3
2
0
0
2
0
0
1
Foto distans 50%
33
16
0
0
2
10
10
2
Estet sen
1
1
0
0
1
0
0
0
Estet sen
3
2
0
0
3
0
0
0
Foto sen start
1
0
0
0
0
1
0
0
Totalt ht 17
212
132
12
1
108
0
36
19
7

1
0
6
1
1
0
0
8

2
0
11
0
1
0
0
12

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
13

0
0
0

0
0
0

1
2
0
8
0
0
2
0
2
0
0
0
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14

Utbildningsnivå
3
4 8
7
0
0 0
0
14 0 0
0
3
0 0
0
2
0 0
0
2
0 0
0
1
0 0
0
22 0 0
0

6 Funk nedDelt v/d 15
0
0
231
0
4
651
0
1
63
0
0
42
0
0
11
0
9
435
0
14
1433

0
2
2
4
1
1
1
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
3
8
31 18

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1

7
10
6
6
3
8
1
4
2
21
79

1
4
0
0
2
1
0
0
4
5
17

0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
18

210
462
168
189
147
210
21
84
126
403
3453

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

109
68
177

7
2
11
1
0
1
0
0
0
0
0
0
15

5
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2

6 Funk nedDelt v/ d15
0
2
414
0
2
270
0
3
468
0
0
27
0
0
59
0
0
14
0
0
72
0
0
5
0
0
33
0
0
32
0
0
16
0
7
1410

14
6
6
3
10
10
0
0
0
1
3
0
68

0
8
1
0
0
3
5
2
16
0
0
0
37

0
0
0

Utbildningsnivå
2
3
4 8
7
12 0 0
1
2
0 1
4
13 1 0
0
2
0 0
0
3
0 1
0
0
0 1
1
0
0 2
0
0
0 0
0
1
0 0
0
0
0 2
0
1
0 0
13 34 1 7
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
15

5
11
0
0
0
0
0
11

0
0 0
2
4 2
1
1 1
1
1 0
1
0 0
0
0 0
1
0 0
0
1 0
3
8 0
0
0 0
0
0 0
1
0 0
44 16 10

0
3
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
8

7
0
2
1
2
0
0
0
0
0
0
0
19

252
450
198
90
216
234
108
54
297
16
48
9
3382
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5. Förändrings – och utvecklingsarbete
Särskild kurs Global läggs ner på skolan från och med höstterminen 2017. Ändrade
finansieringsmöjligheter och en större allmän resvana hos målgruppen gjorde att söktrycket
minskade över tid och behovet av att ersätta den kursen med en annan kurs blev allt större.
Från och med vårterminen 2017 erbjuder Sörängens folkhögskola en fotokurs på distans,
halvtid. Kursen väckte ett enormt intresse och möjliggjorde för många som också vill arbeta
vid sidan om och på annan ort en möjlighet att förkovra sig i sitt stora intresse. Det bör
betonas att skolan håller hårt på att detta är ett komplement, utan möten som sker på
utbildningar som äger rum på skolan tappas en del av folkhögskolans själ.
Estetlinjen gör under höstterminen 2017 sin näst sista termin på skolan och ersätts från och
med höstterminen 2018 av en unik ny utbildning – Bilderbok. I den utbildningen kan
deltagarna åtnjuta hela spektret av kompetenser som finns på skolan: skrivande, foto, målning,
teckning, animation och keramik. Slutmålet för de kommande deltagarna är en bilderbok
färdig att skicka till förlaget.
På filialen i Jönköping startade under hösten 2017 tankarna på en grundläggande konstkurs på
halvtid eftersom behovet finns i Jönköping och efterfrågan bedömdes vara stor. Den kursen
kommer, enligt plan, också att starta höstterminen 2018.
Som nämnts tidigare så är skolan som enda skola i regionen HBTQ-diplomerad. Nästa steg
blir att leva upp till detta och fortsätta vara öppen för alla deltagare oavsett sexuell läggning
samt att skapa en så öppen miljö som möjlighet. Ett ytterligare steg som behöver tas är att
utveckla arbetet med HBTQ till att omfatta alla diskrimineringsgrunder under temat jämlikhet
och mångfald.
Kommunikation och mötesstruktur behöver förbättras ytterligare under 2018. Ett led i detta
arbete bör ett veckobrev till samtlig personal vara. Ytterligare ett led är att diskutera
mötesstrukturen för att få dem effektiva och lagom till antal.
Samarbetet mellan vissa kategorier i servicepersonalen behöver också stärkas och överlag vill
vi ytterligare stärka vi-känslan bland annat genom att låta olika personalgrupper besöka
varandra i yrkesvardagen. Detta leder förhoppningsvis till en ännu bättre förståelse för
medarbetares arbetssituation.
Sörängens folkhögskola har också steg för steg stärkt sin kulturprofil. Det handlar om de
kulturaktiviteter som gäller samtliga deltagare och är schemabrytande men det handlar också
om att tydligare lyfta profilen på hela skolan. Vi startade upp olika klubbar från augusti 2014
och vi fortsätter det arbetet även framöver. Det handlade om aktiviteter som ligger utanför den
ordinarie undervisningen och som är tillgängliga för samtliga deltagare. Exempel på klubbar
är: fotoklubb, brädspel, musikklubb, filmklubb och skoltidningen, Pari Passu.
Ett stort arbete har gjorts på hemsida och sociala medier för att visa vår kulturprofil på ett
tydligt sätt.
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6. Deltagarinflytande
Skolan följer Studeranderättsliga rådets regler och rekommendationer. Det är oerhört viktigt
för oss att deltagarnas röster kommer fram. Än viktigare än möten är att deltagarna känner att
de kan lyfta frågor med servicepersonal, lärare, linjeansvariga eller rektor närhelst de vill.
Men strukturerade möten behövs naturligtvis också.
En gång per månad samlas representanter från alla linjer samt personal i ett kursråd. Där
diskuteras frågor som rör utbildningarna, men även behov av förbättringar i boendet och
behov av inköp. Deltagarna är också med i kulturrådet som ansvarar för kulturluncherna och
deltagarna har möjlighet att påverka vilka de vill ska besöka kulturluncherna.
Deltagarna har också under viss ledning av lärare själva dragit igång flera olika klubbar på
skolan, vilket också har nämnts ovan. Vi ser det som ett utmärkt sett för deltagarna att få ge
uttryck för kreativitet och för att arbeta med frågor som de brinner för.
I filialen i Jönköping formaliserades för första gången på flera år ett deltagarråd med en
styrelse som träffades två gånger under höstterminen 2017. Delvis som ett resultat av detta
målades två klassrum om, nya stolar köptes in och köket renoverades helt och hållet. Sann
deltagardemokrati.
7. Ekonomisk redovisning
KOSTNADSSLAG

BUDGET (tkr)

BOKSLUT (tkr)

Personalkostn. Inkl soc avg 44,1 %

-15 764

-15 294

Externa kostnader inkl. avskrivningar

-6 635

-7 817

Internhyra inkl värme och el

-4 237

-4 185

Övriga interna kostnader

- 3 591

-3 665

SUMMA KOSTNADER

-30 227

-30 961

Regionbidrag

9 955

9 955

Statsbidrag

10 985

10 985

Utomlänsintäkter

1 000

1 143

Elevintäkter (kost, logi, mm)

2 700

2 640

Övriga bidrag och intäkter

5 587

6 287

SUMMA INTÄKTER

30 227

31 010

NETTO

0

49
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8. Verksamhetsplan 2018
Sörängens folkhögskola är en del av Region Jönköpings län och använder sig av regionens
verktyg, Stratsys, för att arbeta strategiskt med kvalitets och verksamhetsfrågor. Nedan följer
vår verksamhetsplan 2018 utifrån de fem perspektiv som vi ser på vår verksamhet igenom;
Medborgare och kund, process och produktion, lärande och förnyelse, medarbetare samt
ekonomi.
8.1 Medborgare och kund
Strategiskt mål: Ett attraktivt och framgångsrikt utbildningsutbud med hög kvalitet, anpassat
efter befolkningens och arbetsmarknadens behov
Hur når vi dit?
Behovsanalyser som ger underlag för utbildningarnas dimensionering och inriktning genom
att mäta:
a) Sökande per utbildningsplats, målvärde 2
b) Andel nöjda till mycket nöjda deltagare, målvärde 80 %
Digitalisering
a) Andel deltagare som är nöjda med skolans nätverk, målvärde 80 %
b) Andel deltagare som är nöjda med tillgången på datorer, målvärde 80 %
Aktiviteter
a) Hårdvara. Utvärdera de olika utbildningarnas behov samt köpa in och implementera
ny utrustning.
b) Mjukvara. Utvärdera de olika utbildningarnas behov samt köpa in och implementera
ny utrustning.
c) Kompetensutveckling. Utbilda personal i den utrustning och i de program som är
relevanta för den enskildes undervisning.

8.2 Process och produktion
Strategiskt mål: Kostnadseffektiv upphandling
Hur når vi dit? Rätt beteende – avtal. Avtalstrohet vid inköp, målvärde 90 %.
Strategiskt mål: Deltagarna skall slutföra sin utbildning
Hur når vi dit? Utbildningsinnehåll anpassat till deltagarnas behov. Vi mäter detta genom att
utvärdera hur många deltagare som slutför kurs inom folkhögskolan. Målvärde 85 %.
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8.3 Lärande och förnyelse
Strategiskt mål: Organisation och medarbetare som utvecklas i takt med nya krav
Hur når vi dit? Tillgång till kunniga, duktiga medarbetare. Lärartätheten mäts med ett
minimimål på 1,8 lärare per 1000 deltagarveckor.

8.4 Medarbetare
Strategiskt mål: Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare
Hur når vi dit? Genom att skapa attraktiva arbetsplatser. Följande mätetal används:
a) Medarbetarsamtal, mäts månadsvis, varje månad ska genomsnittsvärdet vara 90 %
b) Kompetensutvecklingsplan, varje tertial skall genomsnittsvärdet vara 90 %
c) Personalhälsa – sjukfrånvaro, mäts månadsvi, skall inte överstiga 4.4 %
Genom att stärka samarbete, kompetens och vi-känsla. Detta vill vi uppnå genom att införa
studiedagar med tema kring samarbete, kompetens och vi-känsla för personal.

8.5 Ekonomi
Strategiskt mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Hur når vi dit? Genom en kostnadseffektiv verksamhet och en ekonomi i balans.
Resultatmålet är 0 kr för 2018.
Strategiskt mål: Få bättre kontroll på skolans livsmedelskostnader genom att:
a) Ta fram ett verktyg för att mäta utvecklingen av skolans livsmedelskostnader.
b) Skapa jämförelser med liknande verksamheter avseende livsmedelskostnader.

9. Redovisning av kvalitetsarbetet 2017
Kvalitetsarbetet på Sörängens folkhögskola bedrivs på flera olika nivåer. Som en del av
Region Jönköpings län använder vi oss av Stratsys för att mäta måluppfyllelse inom fem olika
perspektiv; Medborgare och kund, process och produktion, lärande och förnyelse,
medarbetare samt ekonomi. En del av måluppfyllelsen finns nedan redovisat i den årliga
rapport som går till regionledningen.
I ovanstående kvalitetsystem, Stratsys, bygger vi in så mycket som möjligt av både det som
regionen som huvudman intresserar sig för, det som folkbildningsrådet kräver och det som vi
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själva vill uppmärksamma. Inte så sällan sammanfaller dessa bitar. Vår stora deltagarenkät
som genomförs två gånger om året är ett viktigt kvalitets- och utvecklingsinstrument. Det
viktigaste är dock det som sker i det dagliga arbetet där små undervisningsgrupper, hög
lärartäthet, en syn på deltagarna som aktiva subjekt möjliggör ett stort mått av
direktinflytande.
Nätverk för kvalitetsutveckling
Utveckling av olika nätverk och yrkesråd prioriteras på skolan.
 SYV-nätverk (studie- och yrkesvägledare)
 Olika rektorsnätverk (landstingsskolor i landet, länets skolor,
rektorsfortbildningsgrupp)
 Engagerat ledarskap tillsamman med andra chefer i region Jönköping.
Utöver detta så finns ett aktivt utvecklingsarbete som utgår från de arbetslag som finns på
skolan, ett för varje linje samt ett för servicepersonal.
9.1 Medborgare och kund
Uppdrag
Digitalisering

Mätetal
Andel deltagare
som är nöjda
med skolans
nätverk
Andel deltagare
som är nöjda
med skolans
datorer

Resultat
60 %

Målvärde
80 %

60 %

75 %

Analys

Söktryck och
nöjdhet

Sökande per
3,6
2
utbildningspla
ts
Andel nöjda
100 %
80 %
deltagare1
1 55 deltagare svarade på enkäten, Samtliga uppgav ett värde från 3 (nöjd) till 5 (mycket nöjd)
Arbete med att höja bandbredden på skolan pågår fortfarande. Under hösten 2018 kommer enligt
plan en ny lärplattform, Google Suite Education, att introduceras på skolan. Detta medför både
utbildningsbehov och nya möjligheter både för medarbetare och deltagare.
Redovisning vid tertial- och årsuppföljning
Viktiga händelser under perioden
T1: 1/1-30/4

Viktiga händelser kvartal 1 2017
Vi har startat 15 deltagare på SMF, varav 14 läste kursen efter två veckor. En godkänd volym
med ekonomiskt överskott och ett flertal sökande till allmän kurs ht 17.
Projektet Snabbspår för akademiker rullar på och delar kommer att fortsätta även efter
projekttidens slut. Avtal med HR arbetas fram under tertial 2. Nytt spår i projektet har startats
vilket innebär att ca 14 av städpersonalen på Höglandssjukhuset kommer att få extra stöd i
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språket. Även en allmän utbildning runt kulturmöten kommer att ges till hela
städpersonalgruppen vid ett par tillfällen.
Renoveringen och tillgänglighetsarbetet i skolhuset lider mot sitt slut. Det har varit
omfattande förseningar vilket gjort att vissa delar av verksamheten har blivit störd längre än
planerat. Vissa deltagare har varit mer störda och uttryckt det i elevenkäten.
I samband med renoveringen kommer vi att byta plats för en del av utbildningarna och vi
siktar på att skapa utrymme för en utställningslokal på skolan. Tanken är att främst våra
deltagare ska ha en lokal att använda men också kanske externa utställare på sikt. Detta som
ett nästa steg i utvecklingen av skolans kulturprofil och som ett komplement till våra
Kulturluncher. Förhoppningen är att stärka skolans profil och plats i lokalsamhället som en
kulturaktör.
Marknadsföringsarbetet har gått enligt plan med ett försiktigt positivt resultat på
ansökningarna. Vi har ett något bättre resultat än förra året trots sämre utgångsläge med
högkonjunktur, låga elevkullar som slutar gymnasiet och hög konkurrens med andra
utbildningsaktörer. Marknadsföringsarbetet fortsätter något justerat fram till skolstart.
Antagningsförfarandet sker nu i det nya skoladministrativa systemet Schoolsoft för första
gången. Vissa barnsjukdomar finns men rättssäkerheten ökar med spårbar kommunikation och
tillgängligheten är positiv.
Fotoutbildningen på distans har kommit igång fint utan större barnsjukdomar och blir en
viktig möjlighet att balansera deltagarveckorna på årsbasis.
Digitaliseringsarbetet går långsamt då vi saknar en bra lärplattform och bandbredd för att
satsa ordentligt. Tillgången på digitala hjälpmedel är nu bra. Allmändeltagarna har varsin
Chromebook. Kvalitén på en del har varit dålig och blivit garantiärenden.
Ekonomin ser ut att gå ihop trots en del tillfälliga kostnader i samband med möblering i
skolhuset efter renoveringen och utökningen av Animationslinjen som en konsekvens av att
Globalinjen försvinner till hösten.
T2: 1/5-31/8

Antagningsarbetet har överlag fungerat bra. De problem som dykt upp får ses i sammanhanget
att det är ett nytt förfarande med ansökningar via Schoolsoft. Skolan har främst marknadsfört
sig via sociala medier såsom facebook, google och instagram med annonser kopplade till
hemsidan. De studentportaler vi jobbar med är Studentum och folkhögskola.nu. Det är lite för
tidigt att säga hur många deltagare vi kommer att ha utan avvaktar 15:e dagen då det totala
antalet deltagre stäms av för ersättning höstterminen 2017. Vi ser i dagsläget ut att ha god
marginal till både det statliga och regionens nivå på antal deltagarveckor.
Den enda utbildningen som har få deltagare är estetlinjen. Dels då det totala antal deltagare
som tackade ja till platsen men också då 4 av 10 deltagare inte meddelat att de inte skulle
starta utbildningen. Extra marknadsföringsinsatser sattes in och vi har fyllt på enstaka platser.
Internatet är inte fullt men endast ett fåtal rum står tomma. Detta är positivt för ekonomi och
för att skolan ska hållas levande även kvällstid.
Jönköpings folkhögskola har haft en positiv start med intag. Även jönköpingsverksamheten
har marknadsfört via främst facebook med gott resultat.
Tillgänglighetsarbetet och renoveringen av skolhuset har slutbesiktigats och har endast
småsaker kvar som släpar. Problem med grusunderlaget i anslutning till nya entrén har
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kommunicerats med Regionfastigheter. Lokalerna i skolhuset har möblerats upp och börjar
hitta sina former. Flera utbildningar har bytt lokaler och det har varit en viss flyttröra i
samband med det.
Vi kommer att flytta gymutrustningen till ett av rummen i Lillstugan och ett av klassrummen i
skolhuset kommer att börja användas som utställningslokal med start 2018. Utställningslokal
är en del i att stärka skolans kulturprofil.
På personalsidan ser det bra ut och vi har ingen personalbrist för tillfället.
När det gäller projektet Snabbspår för akademiker så ligger nu ett förslag på fortsatt
verksamhet i valda delar i samarbete med HR för beslut vilket är positivt. Projektet fungerar
fortsatt utmärkt.
Digitaliseringsarbetet fortsätter om än i något långsamt tempo. Bandbreddsfrågan är inte löst
då det skulle vara för dyrt att öka den med befintligt avtal. Planerad implementering av
Google som lärplattform blir tidigast hösten 2018 i samarbete med ITC. Samtliga
folkhögskoleverksamheter i Region Jönköpings läns regi är med i det arbetet.
Vi arbetar aktivt med ekonomin då vi investerat i de nya lokalerna med möbler och teknik.
Viss ekonomisk avlastning genom projektet leder till att vi ser ut att ändå klarar ekonomin på
året.
Årsbokslut: 1/1-31/12

Vi startade 15 deltagare på SMF, varav 14 läste kursen efter två veckor. En godkänd volym
med ekonomiskt överskott och ett flertal sökande till allmän kurs ht 17.
Projektet Snabbspår för akademiker rullar på och fortsätter även efter projekttidens slut. Avtal
med HR har arbetats fram.
Renoveringen och tillgänglighetsarbetet i skolhuset är slut. Det har varit omfattande
förseningar vilket gjort att vissa delar av verksamheten har blivit störd längre än planerat.
Vissa deltagare har varit mer störda och uttryckt det i elevenkäten.
I samband med renoveringen bytte vi plats för en del av utbildningarna och vi har skapat
utrymme för en utställningslokal på skolan. Tanken är att våra främst våra deltagare ska ha en
lokal att använda men också kanske externa utställare på sikt. Detta som ett nästa steg i
utvecklingen av skolans kulturprofil och som ett komplement till våra Kulturluncher.
Förhoppningen är att stärka skolans profil och plats i lokalsamhället som en kulturaktör.
Marknadsföringsarbetet har gått enligt plan med ett positivt resultat på ansökningarna. Vi fick
ett bättre resultat än förra året trots sämre utgångsläge med högkonjunktur, låga elevkullar
som slutar gymnasiet och hög konkurrens med andra utbildningsaktörer. Skolan har främst
marknadsfört sig via sociala medier såsom facebook, google och instagram med annonser
kopplade till hemsidan. De studentportaler vi jobbar med är Studentum och folkhögskola.nu.
Antagningsförfarandet sker nu i det nya skoladministrativa systemet Schoolsoft. Vissa
barnsjukdomar fanns men rättssäkerheten ökar med spårbar kommunikation och
tillgängligheten är positivt. Antagningsarbetet har överlag fungerat bra. De problem som dykt
upp får ses i sammanhanget att det är ett nytt förfarande med ansökningar via Schoolsoft.
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Fotoutbildningen på distans genomförts med stor framgång och blir en viktig möjlighet att
balansera deltagarveckorna på årsbasis.
Digitaliseringsarbetet går långsamt då vi saknar en bra lärplattform och bandbredd för att
satsa ordentligt. Tillgången på digitala hjälpmedel är nu bra. Allmäneleverna har varsin
Chromebook. Kvalitén på en del har varit dålig och blivit garantiärenden. Planerad
implementering av Google som lärplattform blir tidigast hösten 2018 i samarbete med ITC.
Samtliga folkhögskoleverksamheter i Region Jönköpings läns regi är med i det arbetet.
Ekonomin gick ihop trots en del tillfälliga kostnader i samband med möblering i skolhuset
efter renoveringen och utökningen av Animationslinjen som en konsekvens av att Globalinjen
försvinner till hösten.
Internatet är inte fullt men endast ett fåtal rum står tomma. Detta är positivt för ekonomi och
för att skolan ska hållas levande även kvällstid.
Jönköpings folkhögskolas verksamhet löper fint. Även Jönköpingsverksamheten har
marknadsfört via främst facebook med gott resultat.
På personalsidan ser det bra ut och vi har ingen personalbrist för tillfället.
Under hösten har en förändring av utbildningsutbudet diskuterats och lett till att Estetlinjen
kommer att ersättas av Bilderbok- visuell och litterär gestaltning. Utbildningen har tagits fram
i dialog med Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg. Ändringen har förankrats
av skolans styrelse. Den nya utbildningen börjar marknadsföras i början på 2018 och startar
hösten 2018.
Under hösten har huvuddelen av skolans personal Hbtq-diplomerats. Det är några kvar som
behöver komplettera för att vi ska kunna diplomeras som skola.

9.2 Process och produktion
Uppdrag

Resultat

Målvärde

Hållbar utveckling Tjänsteresor,
antal km poolbil
Tjänsteresor,
antal km,
privatbil

Mätetal

-78,7 %

-10 %

-40 %

-10 %

Vi bidrar till en
sund livsmiljö

81,4%

87%

64 %

68,7 %

22,6%

14 %

Andel
svenskproducerat
kött, mjölk och
ägg
Andel MSCmärkt fisk och
skaldjur
Andel

Analys

Aktiviteter
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svenskodlad
frukt och grönt
Andel
ekologiska
livsmedel
Andel kaffe, te
och kakao med
sociala och
etiska krav
Social hållbarhet

Andel medarbetare
som genomfört
webbaserad miljö- och
hållbarhets-utbildning

39,4%

45%

67,4 %

85 %

100%

100 %

Arbetet med
att hitta bättre
alternativ
fortsätter
Arbetet med
att hitta bättre
alternativ
fortsätter

9.3 Lärande och förnyelse

2017 klarade skolan precis lärartätheten 1,8 lärare per 1000 deltagare. Under 2018 kommer
arbete ske för att öka lärartätheten något.

9.4 Medarbetare
Uppdrag
Attraktiv
arbetsplats

Mätetal
Antal medarbetarsamtal
Kompetensutvecklingsplan

Stärka samarbete
och vi-känsla

Antal studiedagar per år

Resultat
89%

Målvärde
90%

89%

90%

3

2

Analys

Aktiviteter

Arbetet
fortsätter
2018

9.5 Statsbidragsvillkoren
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Grundvillkor för statsbidrag
Årlig årsredovisning
Årlig verksamhetsplan
Beskrivning och resultat av
systematiskt kvalitetsarbete
Stadgar eller reglemente
Organisationsordning samt
delegationsordning
Samverkansavtal gällande samtliga
kurser som ges i samarbete med annan
part
Handlingsplaner för arbetet mot
diskriminering

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja

Handlingsplaner för arbetet mot
jämställdhetsintegrering

Ja

Handlingsplaner för
förstärkningsbidraget samt för arbetet
med språkligt stöd

Ja, kommer dock att omarbetas. Färdigt senast 18
augusti 2018.

Studeranderättsliga dokument

Ja, kommer dock att omarbetas. Färdigt senast 18
augusti 2018.

Mål för allmän kurs samt för särskilda
kurser som är SeQF-certifierade

Ja

Allmän kurs ska utgöra 15% och
främst vända sig till deltagare som
saknar grundläggande behörighet för
högskolestudier

Erbjuda olika lärformer
Tydliga former för
studerandeinflytande

Lärartäthet motsvarande 1,8
helårstjänster per 1000 dv rapporetrad
verksamhet exkl. Först.bidrag o
språkschablon
Nässjö 8/5-2017

Ja, hos oss utgör Allmän kurs 41,5 %. Allmän
kurs motsvarade under 2017, 2843 deltagarveckor
Vi har en stor variation av lärformer då vi ser det
som oerhört viktigt att kunna möta alla våra
deltagare där de står. Vi har olika typer av flexibel
undervisning på skolan och vi har en utbildning
som ligger på distans.
Ja, vi är anslutna till FSR och ger information till
alla våra deltagare både före och efter kursstart.
Forum som deltagarråd, kulturråd och klassråd.

Vi har en lärartäthet på 1,8 lärartjänst per 1000
dv.
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Patrik Luth, rektor

Ort och datum:

Malin Olsson, ordförande
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Verksamhetsberättelse 2017 Värnamo
Folkhögskola
Förslag till beslut
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
 Godkänner verksamhetsberättelse 2017 för Värnamo Folkhögskola.

Sammanfattning
Enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen ska
årsredovisning årligen upprättas och sändas till Folkbildningsrådet. Den
ekonomiska redovisningen ska omfatta resultaträkning. Av årsredovisningen ska
tydligt framgå hur mycket folkhögskolan erhållit i statsbidrag från
folkbildningsrådet och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och
Myndigheten för yrkeshögskolan. Eventuella övriga statliga medel ska också
redovisas.

Beslutsunderlag


Missiv daterad 2018-05-09



Verksamhetsberättelse 2017 Värnamo Folkhögskola

Beslutet skickas till
Värnamo Folkhögskola
Utbildning och kultur- Stab
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Lars Johansson
Direktör utbildning och kultur

Värnamo folkhögskola
Verksamhetsberättelse 2017

1

Bakgrund
Skolans huvudman
Skolans huvudman är Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA) inom
Region Jönköpings län. Regionens insatser ger förutsättningar som bidrar till en positiv
utveckling av näringsliv, sysselsättning och befolkningstal. Speciellt viktiga är insatser inom
områdena utbildning, kultur, näringsliv och infrastruktur. Värnamo Folkhögskola är en del av
verksamhetsområdet Utbildning och kultur som för utbildningsverksamheten har som
målsättning att erbjuda ett attraktivt och framtidsinriktat utbildningsutbud som speglar
omvärldens och individens behov.
Demokrati
Skolans huvudman menar att den gemensamma värdegrunden och demokratifrågorna måste
ständigt hållas vid liv. I detta sammanhang kan folkrörelse- och folkbildningsperspektivet inte
nog betonas. Regionen har ett ansvar för att en utveckling av demokratifrågorna sker och att
frågor om politiskt arbete och politiska organisationsstrukturer aktivt bearbetas, inte minst ur
ett ungdomsperspektiv. Strävan måste vara att finna arbetsformer som attraherar ungdomar.
Utbildning
I dagens snabbt föränderliga samhälle med ständiga krav på nya eller förändrade kompetenser
är tillgången och möjligheterna till utbildning av avgörande betydelse. En väl utbyggd
utbildningsverksamhet, såväl vad avser bredd och djup som kvalitet, är inte bara av stor vikt
sett utifrån rent utbildningspolitiska aspekter och möjligheter och möjligheter för enskilda
individers utveckling, utan minst lika viktigt för regionens utveckling.
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet:
Malin Olsson (M) ordf. Torbjörn Eriksson (KD) 1:e vice ordf. Vakant (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)
Föredragande
Lars Johansson, direktör utbildning och kultur
Fackliga företrädare och skyddsombud
SFHL-Lf
Marie Albertsson
LR
Michael Näslund
Kommunal
Maria Haglund
Vision
Thorbjörn Bahn
SSR
Anette Svensson
Marcus Mellgren – Studerandeskyddsombud
Adam Numar - Studerandeskyddsombud
Lokala Samverkansgruppen
Emil Alm, arbetsgivarrepresentant, ordf. och sekr.
Stefa Iveljic, arbetsgivarrepresentant
Marie Albertsson, SFHL-Lf
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Michael Näslund, LR
Maria Haglund, Kommunal
Matilda Tingstedt, Vision
Anette Svensson, SSR
Samverkansgruppen Utbildning och kultur
Fjodor Eklund, SFHL-Lf, lärare
Deltagarrådet
Ordförande:
Alexander Bäckstrand
Vice ordf:
Marcus Mellgren
Krisgruppen
Emil Alm, rektor
Anette Svensson, kurator
Gunilla Johansson, elevassistent
Eva Näslund, lärare/kursföreståndare allmän linje/ersättare för rektor
Julia Elstring-Högberg, lärare
Stefa Iveljic, servicechef/ek-ass/förest. Vandrarhem
Pär Johansson, lärare/miljöansvarig (suppleant)
Övriga resurspersoner:
Martin Fredh, skolpräst
0370-300421, 070-3844649
Anna Kårhammer, områdespolis
Miljöombud
Pär Johansson, lärare
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Verksamhetsberättelse
2017 har varit ett rekordår för Värnamo Folkhögskola. Ca. 250 deltagare - fler än någonsin
och nu känner vi av att det kan bli en smula trångt i husen när alla är på plats.
Ekonomin går lysande med ett avslut som pekade på långt över 2 miljoner på plussidan. Detta
beror delvis på intäkter som kommer långt efter genomförda utbildningar och därför inte
kunnat rymmas i budget. Men vi har definitivt en god ekonomi som borgar för ökade platser
och kvalitet i verksamheten.
Vi har haft ett rektorsbyte under året då Erik Engsbråten tackade för sig och Emil Alm
stämplade in. I mellantiden hade vi Eva Näslund som tillförordnad rektor och
verksamhetschef. Ett antal uppsägningar följde i kölvattnet men berodde mest på långa
pendlingsavstånd och kunde snart repareras med goda nyrekryteringar.
Konstverket som Mimmi Berger tillsammans med personal och deltagare slutförde i slutet av
vårterminen avtäcktes och invigdes 9 juni. Det hela var mycket uppskattat av samtlga
involverade och pryder nu fasaden till Julias hus.
Vi har slutligen även fått vår hett efterlängtade grillkåta på plats. Detta möjliggör en perfekt
inramning för uteklassrumsundervisning med grillmöjligheter och plats för 30 deltagare.
Vår hälsoprofil är starkare än någonsin med väl fungerande må-bra-dagar med valbart
innehåll för deltagarna och där även deltagarrådet planerar och genomför en heldag. Exempel
på valbara seminarier: yoga, sluta röka, lär dig spela gitarr, hållbar utveckling,
hälsopromenader, etc.
Deltagarrådet, som varit en smula vilande föregående år, har aktivt tagit del i planering av
verksamhet och haft en röst i ledningsgrupp, m.m.
Redan från start på höstterminen inleddes arbetet för att utrusta samtliga deltagare och all
personal på skolan med en lärplatta. Mycket arbete lades ned för att förbereda verksamheten
för en-till-en-pedagogiken och för att kunna managera utrustningen. Till årskiftet levererades
de första 135 ipaden till skolan och vi hoppas att vi redan under våren kan utrusta deltagarna.
Vår etableringskurs fortsätter och har ett gott intag. Språkcafeerna har genomförts under
höstterminen och detta har visat sig vara ett framgångsrecept för att alla skall känna sig
delaktiga och väl inkluderade på vår skola. Inom etableringen har även nyanställningar gjorts
och detta leder till ökad flexibiltet och kvalitet. Detta även för att möjliggöra deltagares
chanser att gå från etablering till allmän kurs.
Kursen som riktar sig till nysvenskar med akademisk sjukvårdsutbildning fortsätter även efter
nyår. Detta har möjliggjort för oss att tillsvidareanställa personal. Mycket bra att regionen har
denna utbildningen under sitt tak och den samordnas av bitr rektor på Jönköpings
Folkhögskola, under Värnamo och Sörängen.
Hälsosatsningen med en extern hälsocoach fortsätter till viss del då han besöker oss på Måbra-dag. Vårt arbete för att förebygga sjukskrivning etc. fortsätter med friskvårdstimme som
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all personal har möjlighet att ta ut under arbetstid och då innebär främst gruppaktivitet som
ex. träningspass, promenader.
Vi har haft flera publika arrangemang med teater och modevisning. För och med deltagarna
har vi genomfört höstmiddag och julshow, varav den senare var den största sedan start med
över 350 personer som åt julbord och såg showen.
Vandrarhemmet har haft en mycket god beläggning under 2017 och därmed bidragit till en
stabil ekonomi. Den goda tillströmningen av deltagare ställer dock nya krav på skolans
lokaler och det byggprojekt som initierats bör genomföras så snart som möjligt så att det kan
leda till att ett antal nya klassrum, grupprum och ett nytt arbestrum skapas. Samtliga
utrymmen för deltagarna ska också tillgänglighetsanpassas.
Deltagarnöjdheten ligger stadigt på över 95 % och inte minst våra yrkesutbildningar har visat
sig vara mycket populära att söka. En orsak är säkerligen att drygt 85 % har relevant
sysselsättning sex månader efter avslutad utbildning.
Jag är stolt och glad över att få vara en del av folkbildningen i regionen och vårt land. Den
bidrar i hög grad till lycka och framgång för de som får ta del av den. Jag ser fram emot ännu
ett år på Värnamo Folkhögskola.
Emil Alm, rektor
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Samlad verksamhet
Antal genomförda kurser och deltagarveckor
På Värnamo folkhögskola har under 2017 genomförts fem långa kurser, etableringskurs för
nyanlända samt utbildning av utlandsrekryterad sjukvårdpersonal inom ramen för det projekt
som drivs av Region Jönköpings län. Antalet genomförda deltagarveckor har varit 7905
deltagarveckor samt därav ca. 2000 deltagarveckor på etableringskurs för nyanlända.

Rapport från respektive arbetslag
Verksamheten på Värnamo folkhögskola är uppdelad på sex arbetslag; Allmän, Bas, FLU/BP,
Textilakademin, administration & service samt kök & städ. Samtliga arbetslag bedriver ett
eget mål- och kvalitetsarbete varav en del redovisas nedan för respektive arbetslag.
Arbetslag Allmän

Ingående verksamheter: Allmän kurs och Etableringskursen
Personal: Eva Stefanowic, Magdalena Ankarfors, Ros-Marie Tollstern, Pär Johansson, Per
Magnusson, Irina Vilpo, Anna Troste, Malin Svanström, Eva Näslund (Arbetslagsledare) .
Alla i arbetslaget jobbar som lärare och har pedagogisk högskoleutbildning. Flera av lärarna
har undervisning på andra utbildningar på skolan. För att kunna genomföra alla ämnen vi
erbjuder kommer lärare från andra arbetslag in.
Allmän kurs
På allmän kurs erbjuder ämnen på grundskolenivå och gymnasienivå för att deltagarna ska få
grundläggande behörighet till studier på högskola eller yrkeshögskola samtidigt som de får
chans att utvecklas inom ett specialområde. Vi erbjuder också ämnen för särskilda
behörigheter till högskolan. Efter studierna erhålls ett studieomdöme som används vid
ansökan till högskola i särskild kvotgrupp.
Allmänkursen har fem profiler och sedan februari en grupp, Allmän grund, där fokus ligger på
svenska på grundnivå och deltagarna läser i de olika profilerna. Profilerna är tänkta att ge
deltagarna en chans att skaffa mer kunskaper inom ett område de är intresserade av och som
de kanske tänker sig att jobba med i framtiden. 1/3 av lektionstiden ägnas åt profilerna
Profil
Barn och ungdom
Elev personlig assistent
Konst och Form
Idrott
Miljö Teknik Samhälle

Antal deltagare vt
15
3
12
15
12

Antal deltagare ht
23
14
21
0

På allmän kurs läggs de största resurserna på att deltagarna ska klara av sina
behörighetsämnen och få sin gymnasiebehörighet. Vi försöker ha små grupper och låta
deltagarna jobba utifrån sina förutsättningar. Vid uppstarten på hösten sätter deltagarna upp
studiemål och ett hälsomål för året. Utifrån studiemålet görs individuella studieplaner
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tillsammans med personalen. Målen diskuteras vid enskilda samtal och ändras vid behov.
Målen utvärderas vid läsårsslutet.
För att öka möjligheterna att uppnå målen har vi valt att satsa speciellt på några områden.
a). Alla deltagare egen träning en gång i veckan.
b) Deltagarna skriver loggbok minst en gång i veckan på klasstimman. Målet är att deltagarna
ska bli medvetna om och få kontroll över sitt eget lärande.
c) Vi har också valt att satsa på att förbättra deltagarenas läsning och därför läser alla en kvart
om dagen. Detta följs upp med bokpresentationer och bokprat.
Vi erbjuder också några tillvalsämnen som bild och form, fri läsning, läs och skriv och drama
för att ytterligare stärka vår satsning på hälsa och läsning.
Att våra deltagare deltar i skolans utbildningsgemensamma kurser, må bra dagar och
schemabrytande aktiviteter ser vi också som viktigt för att öka möjligheterna för deltagarna att
uppnå sina studiemål och hälsomål.
Etableringskurs för nyanlända.
Deltagarna som under våren slutat etableringskursen har erbjudits plats på allmän kurs. De
flesta har fortsatt att läsa Svenska och deltagit i profilerna. Många av deltagare som blivit
klara med D-kursen har under hösten gått över till allmän kurs för att läsa svenska grund och
andra ämnen på gymnasienivå.
För etableringskursens deltagare ligger huvuddelen av undervisningen på att läsa SFI, svenska
för invandrare, på nybörjarnivå C och D. De deltar i alla schemabrytande aktiviteter, må bra
dagar, utbildningsgemensamma kurser och har också bild, idrott, data, samhällskunskap och
drama.
De studerar varje dag och skriver loggbok.
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Arbetslag Bas

Baskursens syfte är att erbjuda elever med funktionsnedsättning att studera på folkhögskola.
På baskursen tar vi hänsyn till deltagarnas olika inlärningsstilar. Baskursen har tre olika
profiler:
1. AKO (Aktivitet, kunskap, orientering) – en profil för personer med psykisk
funktionsnedsättning. I AKO kan man läsa engelska, datakunskap, idrott och
friskvård, samhällskunskap, bild och drama.
2. Teori och praktik – en profil för den som behöver läsa in en grundskole- eller
gymnasiekompetens i ett lugnt och behagligt tempo. Man kan även jobba med
särskolans kurser samt kombinera teoretiska studier med att skaffa
arbetslivserfarenhet.
3. LOK (lärande och kreativitet)

Presentation av arbetslaget










Helena Peterson- kursföreståndare, lärare svenska och engelska, klassföreståndarskap i
TP och AKO, sammankallande för läsfrämjande åtgärder, ansvarig för språkresor till
Brighton Loxdale Folk High School, beredningsarbete i stödgruppen,
likabehandlingsplanen och tillgänglighetsgruppen
Mikael Skörd- lärare matematik och naturkunskap, delat klassföreståndarskap för
AKO, medlem i marknadsföringsgrupp
Marie Albertsson- dramapedagog, kulturansvar, delat klassföreståndarskap för
Teaterklassen, facklig representant SFHL, huvudskyddsombud
Mathias Svensson- assistent, brand och säkerhetsansvarig, delat klassföreståndarskap
för TP, medlem i krisgruppen
Maria Bäck- assistent, bibliotekarie, kulturansvar, läsfrämjandegruppen, delat
klassföreståndarskap för Bild och ord
Tomas Backnäs-assistent, delat klassföreståndarskap för Naturklassen, reseplanerare
Titti Engblom- assistent på bas och textilakademin, karnevalsgeneral
Gunilla Johansson- assistent, delat klassföreståndarskap för TP, medlem i krisgruppen,
beredningsarbete frånvaro, hbtq och praktik

Merparten av baskursens verksamhet är förlagd till två lektionssalar (H1 och H4), aulan,
bildsalen och en datasal. Varje klass har en klassföreståndare och assistent som ansvarar för
information och utvecklingssamtal med deltagarna. Arbetslaget består av både lärare och
assistenter. Det finns alltid en eller flera assistenter med på varje lärarledd lektion.
Kvalitetsarbetet sköts på arbetslagsträffar och förarbetet till dessa görs i mindre grupper
utsedda av arbetslaget. Vi samarbetar också i nätverk inom psykiatrin och omsorgen och har
en gång per termin nätverksträffar.

Bakgrundsfaktorer
o 100 % av assistenterna har gått i livets hårda skola, såsom undersköterskeutbildning,
behandlingspedagog, slaktare, postiljon, kock, turism, pizzabagare,
barngymnastikledare och studiecirkelledare. 100 % av lärarna på baskursen har
pedagogisk högskoleutbildning.
o Av deltagarna hade en ett annat modersmål än svenska
o En genomsnittlig grupp innehåller runt 9 deltagare
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Basarbetslaget har deltagit i skolans övergripande arbete för kollegialt lärande. Eftersom vi
alltid arbetar i team på våra lektioner, blir det ett löpande kollegialt arbete. Denna feedback är
en förutsättning för att vår komplicerade arbetssituation ska fungera. Vi måste alltid revidera
vårt arbete beroende på de förutsättningar våra deltagare har. Det finns en naturlig
komplexitet i grupper bestående av deltagare med så många olika funktionsvariationer.
På tisdagar, onsdagar och torsdagar har vi korta arbetslagsträffar där tillfälle ges för feedback
utifrån följande:
1. Vad hände?
2. När?
3. Hur förhåller vi oss?
Arbetslagets avsikter för kommande läsårs utvecklingsarbete med tanke på årets resultat är att
försöka vara mer utomhus, öka miljömedvetandet, förbättra och ytterligare stärka deltagarnas
självförtroende och självkänsla, kunskaper om hälsa och vikten av utbildning för att vara aktiv
i samhällsarbetet, bland annat via läsning. Vi kommer också att undersöka möjligheterna till
en tvåårig dramautbildning, utveckla den digitala tillgängligheten samt arbeta än mer riktat
mot vårt hästprojekt.
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Arbetslag FLU/SP

Ingående verksamheter: Fritidsledarutbildning och Socialpedagogutbildning

Arbetslaget och dess organisation
Arbetslaget arbetar gemensamt med kursövergripande frågor och samordnar kvalitetsarbetet
på arbetslagsträffar (ALT). Carolina Barkstedt och Tobias Björklund (vt) resp. Marie
Cavorian och Helena Svensson (ht) har delat på kursföreståndarskapet. Lena Carlsson arbetar
25% FLU. På behandlingspedagog-utbildningen arbetar Isabel Landoff (vt), Fjodor Eklund,
Cecilia Whitaker och Doreen Green (ht).
Samtliga sju lärare som ingår i utbildningens arbetslag har pedagogisk högskoleutbildning.
Fyra av lärarna har folkhögskollärarutbildning. Två lärare har idrottslärarutbildning. Lärarna
har även högskoleutbildning eller annan utbildning inom sina undervisningsområden.
Kvalitetsarbetet utgår från skolans gemensamma mål och handlingsplan, men också från
fritidsledarskolornas gemensamma kursplan och fritidsledarutbildningens lokala kursplan. Det
är viktigt att kvalitetsarbetet harmoniseras och att de två kvalitetsprocesser som utbildningen
ingår i, dvs. folkhögskolans kvalitetsarbete och fritidsledarskolornas kvalitetsarbete går att
förena och bidrar till att utveckla utbildningens innehåll och struktur positivt.
Fritidsledarutbildningen
Fritidsledarutbildningen vid Värnamo Folkhögskola är en tvåårig eftergymnasial
yrkesutbildning med Fritidsledarskolornas gemensamma utbildningsplan som grund för den
lokala kursplanen.
Utbildningen har en tydlig hälsoprofil där utgångspunkten är att deltagarna ska öka sitt
medvetande kring begreppet hälsa både vad gäller sitt egna välbefinnande men också på vilket
sätt de kan i sitt framtida yrke kunna påverka sin omgivning i en hälsofrämjande riktning. En
viktig utgångspunkt för fritidsledarutbildningen är det salutogena perspektivet.
Under sina två år på utbildningen kan deltagaren inrikta sig ytterligare mot egen vald
inriktning genom att det erbjuds valbara kurser vid 6 olika perioder där de två huvudspåren är
hälsa och värdegrundsarbete.
Genomsnittlig gruppstorlek: 13
Behandlingspedagogutbildningen:



Genomsnittlig gruppstorlek: Gruppstorleken ligger i snitt på 13 personer.
Andel deltagare som fullföljer utbildningen. Under 2017 har inga deltagare avbrutit
utbildningen
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Textilakademin

Textilakademin är en textil grundutbildning med bredd. Utbildningen är till för alla som vill
fördjupa och utveckla sitt intresse för textila material och metoder. Man kan välja 1-årig
grundutbildning, samt två påbyggnadsterminer, höst och vår.
Ingående verksamheter:
Textilakademin 1-årig grundutbildning

Textil påbyggnadsutbildning 1 & 2
Målsättning
Utbildningens syfte är att bredda och fördjupa intresset för textil och det egna skapandet, för
att ge behörighet för högre studier, samt förutsättningar för att starta eget företag. Målet är att
öka insikten om ett hållbart samhälle och mindre miljöbelastning samt medvetandegöra den
nationella och globala utvecklingen inom området textil och textila material.
Utbildningen
Utbildningen består av ett grundår och en påbyggnadsdel där man kan välja att läsa
påbyggnadstermin 1 med fördjupning inom önskat område eller påbyggnadstermin 2 med
fokus på portfolioarbete och ansökningar. Undervisningen innehåller teoretiska praktiska
lektioner samt egna studier i våra verkstäder. Ämnena har varit sömnad, mönsterkonstruktion,
vävning, fackteckning, färg & form, textiltryck, hattsömnad, textilkunskap och
eventproduktion. Den sistnämnda kursen ledde till vårens slutprojekt, ”Modeveckan” på
Textilakademin.
Praktik
Under 3 veckor på vårterminen för år 1 och 3 veckor under hösten för år 2 var de studerande
på praktik hos modedesigners, textilföretag, skräddare och i butiker med inriktning på textil
och kläder i Sverige, men också utomlands.
Temaveckor
Flera veckor under året bryts den vanliga undervisningen och temaveckor genomförs. Under
våren gavs t.ex. en temavecka i maskinstickning och underklädessömnad. Vi har också haft
flera tillfällen med ”öppen verkstad” där deltagarna har kunnat arbeta igen sådant som
missats.
Resor och studiebesök
Studieresor genomfördes under året till Textilhögskolan i Borås, Textilmuseet i Borås,
Göteborg med besök på Tillskärarakademin samt Göteborgsoperans kostymateljé.
Studiebesök har också gjorts på hemmaplan, t.ex. besökte vi Gislaveds konsthall samt
Källemo och Vandalorum i Värnamo.
Material, utrustning och lokaler
Undervisningen bedrivs i salar på Bokullen samt Julias hus. Vi har haft besök på skolan av
flera firmor som säljer material såsom tyger och garn mm.
PR, besöksdagar och öppet hus
För att marknadsföra Textilakademin har vi haft besöksdagar tillsammans med hela skolan.
Dessutom hade vi ett eget öppet hus på Textilakademin. Vi har även funnits med på mässor
som Jobb-GPS i Värnamo.
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Utställningar
Utställningar med elevarbeten har visats i foajén på Bokullen. Våra deltagare har även ställt ut
på Vandalorum i Värnamo.

Våra deltagare har mycket god närvaro och är starkt studiemotiverade.
Genomsnittlig gruppstorlek
10st
Personal

Lärare: Lena Gunnarsson – kursföreståndare, klassföreståndare, sömnad,
mönsterkonstruktion.
Lena Mellergård – kursföreståndare, klassföreståndare, textila tekniker, färg och form,
designdata
Johanna Jeansson – vävning, textilkunskap.
Catarina Söder – fackteckning
Julia Elstring Högberg – sömnad, mönsterkonstruktion, stilhistoria
Till Textilakademin finns också knutet några gästlärare med speciell kompetens vilka kommer
in under kortare perioder. Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning: 2

Arbetslag Administration och service

Personer som ingår i arbetslaget inkl. arbetslagsledare:
Anette Svensson, Matilda Tingstedt, Maria Haglund (arbetslagsledare) och Thorbjörn Bahn
Arbetslag Kök och städ
Personer som ingår i arbetslaget inkl. arbetslagsledare Stefa Iveljic:
Else-Marie Brodin, Stefa Iveljic (arbetslagsledare), Marielouise Karlsson, Marina Milisic, Gun
Olofsson, Britt-Marie Rasmusen, Milivojka Zorkic.
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Deltagar- och kursstatistik 2017
Slutförd utbildning:
Allmän kurs:
Antalet klarade behörigheter av de som avslutade sina studier: ca. 80%
Socialpedagogutbildningen:
Samtliga deltagare som påbörjat utbildningen har slutförde den
Textilakademin:
Samtliga deltagare som påbörjat utbildningen slutförde den
Fritidsledarutbildningen:
8 av 13 deltagare som påbörjade utbildningen slutförden den

Avbrott/avhopp:
Under vårterminen 2017 så gjorde 29 deltagare studieavbrott.
Under höstterminen 2017 gjorde 46 deltagare studieavbrott.

Genomförda kulturprogram 2017
Datum
24/1
1/3
7/3
17/3
31/3
18/4
21/4
4/5
2/6
3/6

Typ av kulturprogram
”Alla bär på en historia” – bok av
och med etableringsdeltagare
Basaloppet
Jesper och Jörgen sjunger
Bellman
EKG Jazzmusik
Textil ställer ut i Gislaveds
konsthall
”Fria händer” teater, spelas på
Cupolen
Firande av Världsbokdagen, Siv
Svensson från Sagomuseet
Ljungby
Freja Lindberg, queer-transaktivist
Modevisning med textilakademin
Modevisning med textilakademin

Antal deltagare
100

Varav kvinnor
40

50
40

20
20

200
400

100
200

150

75

200

120

50

25

150
200

80
120
15

5/6
9/6
7/9

Teaterföreställning
Sommarmiddag + invigning av
konstverk
Grillkväll med Linedance

9/9
13/9

Statypromenad i Vmo med Textil
Kräftskiva med
musikunderhållning
26/10
Höstmiddag med pumpatävling
6/12
Invigning av Grillkåta
8/12
Biokväll med Cupolen
Dec-jan
Textil utställning Vandalorum
20/12
Julmiddag och show (Flu 2)
SUMMA EVENEMANG: 20 ST

150
300

75
150

150

80

75
150

40
80

110
250
20
200
Ca 300

60
110
10
100
150

Profileringsarbete
Under 2017 har profileringsarbetet fortsatt på Värnamo folkhögskola. Bland annat har
samtliga skolans arbetslag har satt upp ett eget hälsomål med tillhörande handlingsplan.
Folkhälsoprofilen har kommunicerats externt vid bland annat besöksdagar och i aktuell
utbildningskatalog som både finns tryckt och i digitalt format på skolans webbplats. Vi har
arbetat fram en verksamhetsidén för Värnamo folkhögskola där hälsoprofilen är en viktig del.
Verksamhetsidén finns i tryckt form från 2017. Kanske allra viktigast har genomförande av
ett stort antal utbildningsövergripande kurser med ett brett hälsotema under ca 10
fredagsförmiddagar i period 1. Tvärgruppsformen i sig ger nya kontaktytor och skapar en än
bättre sammanhållning på skolan. De utbildningsövergripande kurser utvärderades av
deltagare och personal. Utvärderingen visar på kurserna uppfattats mycket positivt. Vi har
också genomfört tre stycken må-bra-dagar under 2017 varav deltagarrådet ansvarade för den
vi hade i juni månad. Vi har också i valet av schemabrytande föreläsningar och
kulturevenemang försökt att anknyta till vår hälsoprofil tydligare. En stor poäng i dessa var att
deltagare från olika klasser och utbildningar blandades och att personal deltog eller
arrangerade aktiviteter i stor utsträckning.
På samtliga profiler på vår allmänna kurs ingår numera idrott och hälsa och inom ramen för
etableringskursen har vi också infört obligatoriska veckopass med idrott och hälsa utöver
valbara sådana. Kurator, specialpedagog och/eller klassföreståndare har genomfört
hälsosamtal med samtliga deltagare och våra screeningtester för att kunna erbjuda deltagarna
relevant stöd har intensifierats. Mätningar kris läsförståelse har varit en viktig del av detta.
Under vecka 40 arrangerades SMART-vecka där näringsriktig, ekologisk och hållbart
producerad mat stod i fokus. Under denna vecka erbjöds föreläsningen kring ekologisk mat, vi
vägde matsvinnet, i samtliga utbildningar fokuserades på dessa frågor.
På personalsidan har vi arbetat intensivt för att förbättra arbetsmiljön och minska ohälsotal.
Samtliga medarbetare är indelade i fem grupper med olika ansvar för att arbeta med
hälsoprofilen (må-bra-dagar och personalsociala aktiviteter). Uppstarten av läsåret 2017-18
genomfördes på Visingsö med tid för rörelse och teambuilding. En hälsocoach har knutits till
personalen från oktober 2016 som håller i hälsoföreläsningar, praktiska pass, skickar hälsotips
löpande och erbjuder tider för hälsosamtal. Slutligen har skolan under senhösten investerat i
utegym, uteklassrum och i den övriga utemiljön för att kunna erbjuda en ännu fler möjligheter
till rörelse och aktiviteter i utemiljön.
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Sammanfattningsvis har flera steg för en tydligare profilering tagits under 2017.
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Ekonomisk redovisning

VÄRNAMO FOLKHÖGSKOLA
KOSTNADSSLAG

BUDGET

2017

BOKSLUT

2017
Folkbildningsrådet

Personalkostn. Inkl soc avg

- 22 073

- 20 723

44,10%
Externa kostnader ktogrp 5-8
Finansiellt mål
Internhyra inkl värme
Övriga interna kostnader inkl
avskrivningar

- 8 451
-9
- 7 960

- 2 821

- 5 577
- 11
- 7 942

- 4 202

- 41 314

- 38 455

Regionbidrag

15 848

15 848

Statsbidrag

20 624

20 702

700

508

4 013

4 179

129

144

SUMMA INTÄKTER

41 314

41 381

NETTO

2926 tkr

SUMMA KOSTNADER

Utomlänselever
Elevintäkter (kost, logi mm)
Övriga bidrag o intäkter

Bas och organisations bidrag

735 000

Språkschablon

299 900

Utveckling & Profilering

150 000

Rest 2016

809 500

Volymbidrag

8 795 200

Förstärkningsbidrag

1 510 300

Extra veckor

1 520 000

TOTALT FBR

13 819 900

SPSM

1 894 000

Etablering

4 988 400

TOTALT

20 702 300
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Grundvillkoren för statsbidragsberättigad verksamhet
Verksamhetsåret 2017
Nedan följer våra framgångsfaktorer (mätetal ex. i Stratsys) och verksamhetsplan 2017 utifrån
fem perspektiv: kund-, process-, medarbetar-, ekonomi- och förnyelseperspektiv.
Kundperspektiv
Styrkort 2017
Strategiskt mål

Mått

Målvärde

Ett attraktivt och framtidsinriktat utbildningsutbud med
hög kvalitet, anpassat efter befolkningens och
arbetsmarknadens behov

Sökande per utbildningsplats könsuppdelas (kvinnor/män/övriga)
Andel nöjda deltagare - könsuppdelas
(kvinnor/män/övriga)

≥2,0

Verksamhetsmål - mätbara

Mått

Målvärde

≥80 %

Samtliga deltagare ska veta om vad som de kan
Andel utbildningar som har en tydlig
förvänta sig av den utbildning de studerar och vad som utbildningsplan där mål, innehåll för och
är slutmålet med respektive utbildning
antagningskriterier framgår

100%

Verksamhetsmål - inriktning

Mått

Målvärde

Deltagarna får det stöd de behöver för att kunna
slutföra sin utbildning

Andel deltagare i behov av särskilt stöd som 100%
har en pedagogisk plan som de själva är
med och skapar

Handlingsplan med aktiviteter för att nå målen
AKTIVITET - vad ska göras?

Resultat - vad
ska aktiviteten
ge?

Mål - vilket mål
ska resultatet
stödja?

Klardatum Ansvarig

Samtliga kurser på varje utbildning Än fler nöjda
Deltagarna får det
2017-12-31
ska utvärderas med gemensamma deltagare och ökad stöd de behöver för
enkätfrågor
utbildningskvalitet att kunna slutföra sin
utbildning
Utbildningsråd skapas för
Ökad möjlighet att Ett attraktivt och
2017-12-31
behandlingspedagogutbildningen
påverka
framtidsinriktat
utbildningen för
utbildningsutbud med
deltagare och
hög kvalitet,
branschförträdare anpassat efter
befolkningens och
arbetsmarknadens
behov

Samtliga
kursföreståndare
(rektor följer upp)

Resultatet från deltagarenkät och
kursenkät används i arbetslagens
kvalitet- och utvecklingsarbete

Samtliga
kursföreståndare
(rektor följer upp)

Ökad möjlighet att
påverka
utbildningen för
deltagare och ökad
utbildningskvalitet

Ett attraktivt och
2017-12-31
framtidsinriktat
utbildningsutbud med
hög kvalitet,
anpassat efter
befolkningens och
arbetsmarknadens
behov
En stödgrupp skapas med ett tydligt Deltagarna får det Deltagarna får det
2017-12-31
arbetssätt
stöd de behöver för stöd de behöver för

Kursföreståndare
BP samt
arbetslagsledare
FLU/BP

Rektor, ersättare
rektor,
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att klara
utbildningsmålen

Schoolsoft används av samtliga
pedagoger för ökad tydlighet hur
man som deltagare ligger till med
inlämningar, frånvaro mm
Mätning av andel deltagare på
behandlingspedagogutbildningen
samt fritidsledarutbildningen som
har relevant sysselsättning sex
månader efter avslutad utbildning

Samtliga utbildningar skapar eller
reviderar en gällande
utbildningsplan

att kunna slutföra sin
utbildning

Deltagarna får det
stöd de behöver för
att kunna slutföra
sin utbildning
Signal om
utbildningarna är
relevanta för
befolkningens och
arbetsmarknadens
behov

specialpedagog,
kurator och
kursföreståndare
mm
2017-12-31 Samtliga
kursföreståndare

Deltagarna får det
stöd de behöver för
att kunna slutföra sin
utbildning
Ett attraktivt och
2017-12-31
framtidsinriktat
utbildningsutbud med
hög kvalitet,
anpassat efter
befolkningens och
arbetsmarknadens
behov
Deltagarna har rätt Samtliga deltagare 2017-12-31
att veta vad som
ska veta om vad som
ingår i utbildningen de kan förvänta sig
och vad slutmålen av den utbildning de
är
studerar och vad som
är slutmålet med
respektive utbildning

Kursföreståndare
BP och FLU

Kursföreståndarna
(rektor följer upp)

Processperspektiv
Styrkort 2017
Strategiskt mål

Framgångsfaktor

Eleverna ska slutföra
sin utbildning

Utbildningsinnehåll anpassat Andel deltagare som slutför kurs inom
till elevens behov
folkhögskolan - könsuppdelas
(kvinnor/män/övriga)
Rätt beteende
Avtalstrohet inköp

Kostnadseffektiv
upphandling

Mått

Målvärde
≥85%

≥90

Verksamhetsmål - mätbara

Mått

Målvärde

Ett aktivt kvalitets- och utvecklingsarbete bedrivs
såväl på en övergripande nivå samt i varje enskilt
arbetslag på Värnamo folkhögskola

Andel av arbetslagen (samt SAMO på en
100%
övergripande nivå) som har arbetat fram
egna mål, mått och aktiviteter som följs upp
och sammanställs på kalenderår och läsår

Verksamhetsmål - inriktning

Mått

Deltagares kunskapsutveckling ska kunna följas

Andel utbildningar som skapat sig underlag Mäts under
för att kunna följa samtliga deltagares
2017
kunskapsutveckling

Målvärde

Medarbetarperspektiv
Delaktiga, kompetenta och friska
medarbetare

Verksamhetsmål - mätbara

Attraktiv arbetsplats Andel medarbetarsamtal
Andel med dokumenterad
kompetensutvecklingsplan
Andel sjukfrånvaro

≥90 procent
≥90 procent

Mått

Målvärde

≤3,5 procent
(kvinnor ≤3,7%
och män ≤2,3%)
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Samtliga medarbetare ska ha tillgång till information om
de rättigheter och skyldigheter som finns som
medarbetare i region Jönköpings län i allmänhet och
specifikt på Värnamo Folkhögskola

Andel medarbetare som har
tillgång till regionnätet

100%

Verksamhetsmål - inriktning

Mått

Målvärde

Relevanta aktuella kompetensutvecklingsplaner som
genomförs för samtliga medarbetare

Andel
komptensutvecklingsaktiviteter
som genomförts

Mäts under 2017

Handlingsplan med aktiviteter för att nå målen
AKTIVITET - vad ska
göras?

Resultat - vad ska
aktiviteten ge?

Mål - vilket mål ska
resultatet stödja?

Klardatum Ansvarig

Levande och individuell
Aktuell och relevant
Relevanta aktuella
2017-12-31 Rektor,
kompetensutvecklingsplan kompetensutvecklingsplan kompetensutvecklingsplaner
sercvicechef och
görs av chef, medarbetare som kan följas
som genomförs för samtliga
arbetslagsledare
och förankras i arbetslaget
medarbetare
Kollegial handledning med Intern
Delaktiga, kompetenta och 2017-12-31
lektionsbesök genomförs kompetensutveckling,
friska medarbetare
under läsåret (sker i
feedback och lärande av
arbetslaget)
goda exempel
Formulera och förankra
Förstå allas roll i att nå vår Samtliga medarbetare ska 2017-12-31
Värnamo Folkhögskolas vision samt lättare ta
ha tillgång till information
koncept
ställning till vilket håll
om de rättigheter och
skolan ska i framtiden
skyldigheter som finns som
medarbetare i region
Jönköpings län i allmänhet
och specifikt på Värnamo
Folkhögskola
Genomförande
Delaktiga, kompetenta
Delaktiga, kompetenta och 2017-12-31
av Medarbetarenkät
och friska medarbetare
friska medarbetare
samt tydlig organisation
IT-investering för bättre
Tillgång till regionnätet för Samtliga medarbetare ska 2017-12-31
internteaccess samt
samtliga medarbetare
ha tillgång till information
tillgång till regionnätet och
om de rättigheter och
drift via IT-enheten
skyldigheter som finns som
medarbetare i region
Jönköpings län i allmänhet
och specifikt på Värnamo
Folkhögskola
Pedagogiskt aktuellt
Pedagogisk utveckling
Relevanta aktuella
2017-12-31
innehåll på studiedagar
och förbättrade resultat
kompetensutvecklingsplaner
som genomförs för samtliga
medarbetare

Samtlig
pedagogisk
personal
Rektor och
SAMO

Rektor och
servicechef
IT-ansvariga och
rektor

Rektor

Ekonomiperspektiv
Strategiskt mål

Framgångsfaktor

Mått

Målvärde

Organisationsutveckling för
Verksamheten ska
Ekonomi i balans
ökad produktion och
kännetecknas av en god
hushållning av resurser på effektivitet
såväl kort som lång sikt
Kunskap om prestations- och
kostnadsutfall

Nettokostnaden per
verksamhetsområde ska inte
överstiga budget

Verksamhetsmål - inriktning

Mått

Målvärde

Det ska finnas en medvetenhet och engagemang kring
ekonomin hos de anställda

Antal aktiviteter som ≥3
genomförts under
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Strategiskt mål

Framgångsfaktor

Mått

Målvärde

året för att stödja
målets inriktning

Handlingsplan med aktiviteter för att nå målen
AKTIVITET - vad ska
göras?

Resultat - vad ska
aktiviteten ge?

Ekonomiinformation till all
personal varje månad (utom
juniuppföljning) via APT,
måndagsmöten, SVG och
informationsmail från rektor

Organisationsutveckling
för ökad produktion och
effektivitet

Mål - vilket
mål ska
resultatet
stödja?

Klardatum Ansvarig

Det ska finnas 2017-12-31
en medvetenhet
och
engagemang
kring ekonomin
hos de anställda
Budgetuppfölningsupplägg
Kunskap om prestations- Det ska finnas 2017-12-31
tydligare och mer pedagogiskt och kostnadsutfall
en medvetenhet
(man ska lättare kunna se de
och
poster som man själv kan
engagemang
påverka samt kunna se utfallet i
kring ekonomin
en delverksamhet)
hos de anställda
Budgetuppföljningsdagar per
Kunskap om prestations- Det ska finnas 2017-12-31
tertial på skolan med tid för varje och kostnadsutfall
en medvetenhet
budgetansvarig - i detta ingår
och
också inköp utanför avtal
engagemang
kring ekonomin
hos de anställda

Rektor och servicechef

Rektor och servicechef
samt ekonomistöd från
verksamhetsområdet

Rektor, servicechef
samt ekonomistöd från
verksamhetsområdet

Förnyelseperspektiv
Styrkort 2017
Strategiskt mål

Framgångsfaktor

Mått

Målvärde

Organisation och
Kompetensutveckling av personal för
medarbetare som utvecklas att möta framtida krav och kvalitet i
i takt med nya krav
skolan

Lärartäthet - antal årstjänster
per 1000 deltagarveckor

≥1,8

Verksamhetsmål - inriktning

Mått

Målvärde

Det unika med folkhögskola som utbildningsform ska stärkas

Antal aktiviteter som
genomförts under året för att
stödja målets inriktning
Antal aktiviteter som
genomförts under året för att
stödja målets inriktning

≥4

Folkhälsoprofileringen ska stärkas både övergripande och i varje
enskild utbildning

≥2

Handlingsplan med aktiviteter för att nå målen
AKTIVITET - vad ska
göras?

Resultat - vad
ska aktiviteten
ge?

Tre fasta må-bra-dagar per läsår Fler aktivt sökande
ska genomföras (varav
deltagare och en
deltagarna ansvarar för
förbättrad folkhälsa
den sista)

Mål - vilket mål ska
resultatet stödja?

Klardatum Ansvarig

Folkhälsoprofileringen ska 2017-12-31 Utsedda
stärkas både övergripande
aktivitetsgrupper
och i varje enskild
utbildning
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Utbildningsövergripande kurser
med folkhälsoanknytning ska
genomföras som ett obligatoriskt
inslag
Planera in studiedag med
folkhälsopedagogik och lärande
samtal kring det unika med
folkhögskola som
utbildningsform
Erbjuda nyanställda kurs i
folkhögskolans idé och
pedagogik i Linköping samt dag
för nyanställda på folkhögskolor
inom F-län
Genomföra projekt för att starta
snabbspår för utländska
akademiker inom bristyrken (inkl
läkare)

Fler aktivt sökande Folkhälsoprofileringen ska 2017-12-31 Ersättare rektor
deltagare och en
stärkas både övergripande
förbättrad folkhälsa och i varje enskild
utbildning
Stärka vår identitet Det unika med
2017-12-31 Rektor
som folkhögskola
folkhögskola som
som alternativ
utbildningsform ska stärkas

Stärka vår identitet Det unika med
2017-12-31 Rektor
som folkhögskola
folkhögskola som
som alternativ
utbildningsform ska stärkas

Bidra att lösa delar Organisation och
av huvudmannens medarbetare som
utbildningsbehov
utvecklas i takt med nya
krav

2017-12-31 Rektor

Redovisning av kvalitetsarbetet
Nätverk för kvalitetsutveckling

Utveckling av olika nätverk och yrkesråd prioriteras på skolan.
 Fritidsledarskolornas förening
 Balsam (nätverk för behandlings- och socialpedagogutbildningar)
 BAS-linjens nätverk
 SYV-nätverk (studie- och yrkesvägledare)
 Utbildningsråd inom fritidsledarutbildningen
 Kvalitetsutvecklingsgrupp inom fritidsledarskolorna
 Olika rektorsnätverk (offentligägda folkhögskolor i landet, länets folkhögskolor,
rektorsfortbildningsgrupp)
Utöver detta så har också vi valt att demokratisera beslutsprocessen inom personalen så att ett
stort mått av medarbetarinflytande vad gäller att förbereda stora viktiga beslut görs via
arbetsplatsträffarna. Då har vi inte kommit in på det formaliserade deltagarinflytandet som
finns genom deltagarråd, studerandeskyddsombud, mat-, miljö- och städråd, kultur- och
biblioteksråd samt idrott- och hälsoråd. Deltagarna har också representation i skolans
samverkansgrupp (delar av mötet). Särskilda träffar med rektor och alla deltagare har också
genomförts med möjlighet att ställa och få svar på frågor.
Utöver detta så finns ett aktivt utvecklingsarbete som utgår från samtliga skolans sju arbetslag
där upp till fem mål sätts med tillhörande handlingsplan. För samtliga arbetslag gäller att ett
mål ska vara relaterat till skolans folkhälsoprofil, för de pedagogiska arbetslagen gäller att det
också ska finnas mål relaterat till deltagares kunskapsutveckling och att deltagare slutför sin
utbildning (kan genomföras genom exempelvis flexibelt lärande och läsfrämjande åtgärder).
Slutligen ska våra yrkesutbildningar också ha mål kopplat till att våra deltagare får relevant
arbete efter avslutad utbildning.

23

Kundperspektivet

Processperspektivet
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Verksamhetsspecifika mål

25

Statsbidragsvillkoren
Grundvillkor för statsbidrag
Årlig årsredovisning
Årlig verksamhetsplan
Beskrivning och resultat av
systematiskt kvalitetsarbete
Policydokument för
förstärkningsbidrag och kursdeltagare
som har brister i det svenska språket

Ja
Ja
Ja
Ja

Allmän kurs ska utgöra 15% och
främst vända sig till deltagare som
saknar grundläggande behörighet för
högskolestudier

Ja, hos oss utgör Allmän kurs ca.50 %.
Vi har en stor variation av lärformer då vi ser det
som oerhört viktigt att kunna möta alla våra
deltagare där de står. Vår specialpedagog och våra
elevassistenter finns förutom ansvariga pedagoger
med för att kunna möjliggöra detta. Vi har olika
typer av flexibel undervisning på allmän kurs,
baskursen, textilakademin,
fritidsledarutbildningen samt
Erbjuda olika lärformer
behandlingspedagogutbildningen.
Ja, vi är anslutna till FSR och ger information till
alla våra deltagare både före och efter kursstart.
Forum som elevråd, studerandeskyddsombud,
mat- miljö, och städråd, idrott och hälsoråd samt
kultur och biblioteksråd finns för samtliga
Tydliga former för
deltagare. Dessutom finns klassråd,
studerandeinflytande samt hantering av utbildningsråd (för FLU), medverkan vid skolans
studeranderättsliga frågor
samverkansgrupp.
26

Lärartäthet motsvarande 1,8
helårstjänster per 1000 dv rapporetrad
verksamhet exkl. Först.bidrag o
språkschablon

Ja

Värnamo 8/5 2017

Emil Alm, rektor
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ner den nationella strategin på regional nivå.
Beslutsunderlag
 Missiv daterat 2018-04-24
 Förslag till Regional livsmedelsstrategi med bilagor
Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 66-83
Tid:

Malin Olsson
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

2018-05-15 kl.09.00-11.45

MISSIV
2018-04-24

1(2)

RJL 2018/887

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet,
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö,

Livsmedelsstrategi för Jönköpings län
2030
Förslag till beslut
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet och nämnden för trafik,
infrastruktur och miljö
 Föreslår regionstyrelsen godkänna föreliggande förslag till
Livsmedelsstrategi

Sammanfattning
På initiativ av Grönt kluster som består av Lantbrukarnas Riksförbund (LRF),
Hushållningssällskapet, Smålands Turism, Elmia, Jönköpings kommun,
Jönköpings University, Region Jönköpings län och Länsstyrelsen i Jönköpings län
har en regional livsmedelsstrategi arbetats fram. Strategins utgångspunkt är den
nationella strategin som presenterades i januari 2017. Målsätningen är att genom
att se länets unika förutsättningar bryta ner den nationella strategin på regional
nivå.

Information i ärendet
Arbetsgruppen för strategin har bestått av LRF, Länsstyrelsen i Jönköpings län,
Region Jönköpings län och en projektledare. Strategin och dess insatser ska leda
till att länet får en ökad hållbar livsmedelsproduktion, ökad kompetens inom
livsmedelsbranschens alla led, högre sysselsättningsgrad inom
livsmedelsbranscherna och högre förädlingsgrad av länets egna råvaror. Strategins
vision Nära till bra mat innebär att det ska vara enkelt att producera, sälja och
välja mat som är bra för miljön, klimatet och hälsan samt ger sysselsättning och
tillväxt i länet. Visionen kompletteras med fem områden: produktion, innovation,
göra affärer, attityder och självförsörjning.
Förslaget till strategi har varit ute på remiss och de flesta av länets kommuner och
ett antal organisationer har lämnat synpunkter och justeringar har sedan gjorts i
strategin.

Beslutsunderlag



Missiv daterat 2018-04-24
Förslag till Regional livsmedelsstrategi med bilagor

MISSIV

2(2)

RJL 2018/887

Beslut skickas till
Länsstyrelsen i Jönköpings län,
LRF

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 66-83
Tid:

2018-05-15 kl.09.00-11.45

Plats:

Regionens hus sal B

§74

Remiss - Fler filminspelningar till Sverige
Diarienummer: RJL 2018/814
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Godkänna föreliggande yttrande som svar till
Kulturdepartementet
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över
remissen Rapport: Fler inspelningar till Sverige. Rapporten
utreder lämpligheten i och förutsättningarna för att Sverige ska
införa produktionsincitament och finansieringsstimulanser för
filminspelningar
Beslutsunderlag
 Förslag till yttrande daterad 2018-04-23
 Remiss- Rapport: Fler filminspelningar till Sverige
Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

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

Linda Byman

MISSIV
2018-04-23

1(1)

RJL 2018/814

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Rapport: Fler filminspelningar till
Sverige
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Kulturdepartementet

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över remissen Rapport:
Fler inspelningar till Sverige. Rapporten utreder lämpligheten i och
förutsättningarna för att Sverige ska införa produktionsincitament och
finansieringsstimulanserer för filminspelningar

Information i ärendet
Tillväxtverket och Svenska filminstituten har utrett vad staten kan göra för att fler
filminspelningar ska ske i Sverige och särskilt utrett om man bör införa ett
produktionsincitament och hur det skulle kunna se ut. Fler filminspelningar skulle
kunna utveckla Sveriges regioner kulturellt och ekonomiskt samt stärka
konkurrenskraften hos branschen samt företag som är involverade i film-och
teveproduktion.

Beslutsunderlag
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Kulturdepartementet

Yttrande över Rapport: Fler
filminspelningar till Sverige
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över remissen Rapport:
Fler filminspelningar till Sverige KU2018/00640/MF.

Sammanfattning
Region Jönköpings län ställer sig positiva till att filminspelningar sker i Sverige
samt att staten inför ett produktionsincitament i form av en produktionsrabatt.

Synpunkter på förslaget
Region Jönköpings län ställer sig positiva till att staten inför ett
produktionsincitament då fakta pekar på att det finns en snedvriden konkurrens
för den svenska film-och tevebranschen samt för Sverige som inspelningsland,
som beror på att andra länder erbjuder billigare lösningar. Region Jönköpings län
har sedan 2012 sett en positiv utveckling av allt fler filmproduktioner som i sin
berättelse utgår från länet eller produceras i länet samt att länet får allt större antal
utövare och aktörer inom film och rörlig bild. Dessa aktörer bidrar till länets
utveckling och skulle gynnas positivt av det förslagna produktionsincitamentet.
I dag lägger staten ca 240 miljoner kronor och svenska regioner ca 155 miljoner
kronor på att finansiera filmproduktion. Av denna finansiering är det enbart den
regionala finansieringen som garanterar att medlen används i Sverige. Andra
länders produktionsincitament gör att svenska och utländska filmbolag ser större
lönsamhet i att förlägga delar av sina filmer i grannländerna. Detta innebär i
praktiken att svensk finansiering skapar arbetstillfällen utomlands.
I förhållande till staten samspelar regionala kulturnämnder och
utvecklingsnämnder för att finansiera produktion av film. Region Jönköpings län
menar att det nödvändigt att ett sådant samspel också äger rum på en statlig nivå.
Ett skäl till att Region Jönköpings län är positiv till förslaget som innebär att
medel från finansdepartementet avsätts för att genomföra
produktionsincitamenten.
Region Jönköpings län ser ekonomiska fördelar med att spela in film i Sverige
och i länet. Förutom ekonomiska fördelar så skulle det stärka kompetensen inom
alla kulturella och kreativa näringar, öka sysselsättningen inom samma bransch

Regionledningskontoret
Box 1024
551 11 Jönköping

Telefon: 010-241 00 00
E-post:
regionen@rjl.se
Hemsida: www.rjl.se

Organisationsuppgifter
Bankgiro: 5216-2849
Orgnr:
232100-0057
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RJL 2018/814

och ge goda effekter inom besöksnäringen. Sammanfattningsvis kan det bidra till
att regionen ökar sin attraktionskraft, sysselsättning och företagande.

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Malin Olsson
Ordförande i nämnden för
arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Kristina Athlei
Regional Utvecklingsdirektör

Fler
filminspelningar
till Sverige
– genom stärkta konkurrensvillkor
för internationell filmproduktion

Rapport 0239

Rapport i regeringsuppdraget
Produktionsincitament och finansieringsstimulanser för
filminspelningar

Vi stärker Sverige genom att stärka företagens
konkurrenskraft
Tillväxtverket ska skapa så bra förutsättningar som
möjligt för företag i hela landet att vara
konkurrenskraftiga. Det innebär att vi öppnar dörrar
och river barriärer – för ett Sverige där fler företag
vill, kan och vågar.

Tillväxtverkets publikationer kan laddas ner på
tillvaxtverket.se. Vill du beställa en tryckt publikation eller
söker du en publikation som publicerades innan 2015
hänvisar vi till vår webbshop publikationer.tillvaxtverket.se.

© Tillväxtverket
Stockholm, december 2017

Kunskap, nätverk och finansiering är våra viktigaste
verktyg. Tillväxtverkets insatser skapar direkta
resultat hos de företag och aktörer som vi samverkar
med, men även förutsättningar för företag och
regioner att möta framtidens utmaningar. Vårt
största enskilda uppdrag är att bidra till att EU-medel
investeras i projekt för regional konkurrenskraft och
sysselsättning.

Digital: ISBN 978-91-88601-52-0
Rapport 0239
Har du frågor om denna publikation, kontakta:
Klas Rabe
Telefon, växel 08-681 91 00

Produktionsincitament och finansieringsstimulanser för
filminspelningar, regeringens diarienummer
N2016/08059/FF, N2016/07822/KLS (delvis),
N2016/07825/KLS (delvis) m.fl.
I regleringsbrevet för 2017 gav regeringen (Näringsdepartementet) Tillväxtverket i
uppdrag att, i samverkan med Stiftelsen Svenska Filminstitutet, utreda lämpligheten i och
förutsättningarna för att Sverige ska kunna införa någon form av produktionsincitament
och finansieringsstimulanser för filminspelningar.
Regeringen skrev vidare att uppdraget skulle redovisas till Regeringskansliet
(Kulturdepartementet) senast den 22 december 2017.
Tillväxtverket och Stiftelsen Svenska Filminstitutet valde tidigt att redovisa uppdraget i en
skriven rapport. Den här rapporten är alltså både resultatet och redovisningen av
Tillväxtverkets och Stiftelsen Svenska Filminstitutets arbete med regeringsuppdraget.
Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf har fattat beslutet att godkänna rapporten.
Vi beskriver handläggningen av ärendet i avsnitt 3 Så arbetade vi med
regeringsuppdraget. I beredningen av beslutet har även enhetschefen Helena Nyberg
Brehnfors, avdelningschefen Tim Brooks och projektledaren Klas Rabe deltagit. Klas Rabe
var föredragande för ärendet.
Stockholm, 13 december

Gunilla Nordlöf
Generaldirektör
Klas Rabe
Projektledare
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1

Sammanfattning

1.1

Regeringen vill ha fler filminspelningar i Sverige

Vi, Tillväxtverket och Svenska Filminstitutet, har utrett vad staten kan göra för att fler
filminspelningar ska ske i Sverige, på uppdrag av regeringen. Fler filminspelningar skulle
kunna utveckla Sveriges regioner både ekonomiskt och kulturellt, och stärka
konkurrenskraften hos svenska företag och branscher som är inblandade i film- och
teveproduktioner. Regeringen har särskilt velat att vi utreder om Sverige bör införa ett så
kallat produktionsincitament, och hur det i så fall skulle kunna se ut.

1.2

Film- och teveproduktioner får skattereduktioner i många
länder

Produktionsincitament är en subvention för den audiovisuella sektorn. Det innebär att
film- och teveproduktioner kan få skattereduktioner eller ekonomisk kompensation för
sina kostnader inom ett specifikt land eller en del av ett land (en region eller en delstat). I
dag erbjuder 27 stater i Europa produktionsincitament i någon form, liksom många
delstater i USA med flera platser i världen. År 2018 väntas Sverige, Danmark, Luxemburg
och Liechtenstein vara de enda länder i EU- och EES-området som inte har någon form av
produktionsincitament.

1.3

Sverige missgynnas i internationell konkurrens

Vi drar slutsatsen att det finns en snedvriden konkurrens för den svenska film- och
tevebranschen och för Sverige som inspelningsland. Andra länder erbjuder nämligen
billigare lösningar än vad den svenska film- och tevebranschen kan göra, tack vare
produktionsincitament. Sverige missgynnas därför i konkurrensen om inspelningsplatser
för internationella filmer. Detta urholkar kompetens och kapacitet i Sverige.
Film- och tevebranschens samlade tillväxt är svag, och vi ser dessutom tecken på en
hårdnande konkurrens med risk för utslagning. Antalet filmproduktioner i Sverige har
ökat mindre än i både resten av EU och resten av världen. Denna utveckling ser ut att
kunna fortsätta.
Situationen ger en rad negativa konsekvenser och uteblivna effekter för hela sektorn
kulturella och kreativa näringar, för regional tillväxt och utveckling och för Sverigebilden i
utlandet. Några exempel på uteblivna effekter:
•

Transaktioner som sker mellan film- och tevebranschen och i princip alla övriga
delbranscher inom kulturella och kreativa näringar, till betydande värden. Dessa
samarbeten driver ofta innovationer, inte minst för digital produktion.

•

Regional tillväxt och stärkt attraktionskraft. På lång sikt genererar
filminspelningar till exempel export: Internationella filmturister bidrar till
konsumtionen i regionerna, och både regionernas och hela Sveriges internationella
attraktionskraft och synlighet stärks. Många internationella filmturister kan
exempelvis tänkas vilja resa till flera platser i Sverige för att följa i Ingmar
Bergmans fotspår under 2018, när det är 100 år sedan hans födelse.
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1.4

Vi föreslår en produktionsrabatt

Vi ger 1 samlat förslag för att förändra situationen, med delarna:
•
•

Inför ett statligt produktionsincitament i form av en produktionsrabatt till
företag på minst 25 procent.
Säkerställ att den statliga produktionsrabatten ger positiva
samhällsekonomiska effekter.

7/111

2

Hur får vi fler filminspelningar i Sverige?
– regeringsuppdraget och vår tolkning av det

I det här kapitlet berättar vi, Tillväxtverket och Svenska Filminstitutet, vad vi fått i
uppdrag av regeringen och hur vi tolkat uppdraget.

2.1

Regeringens uppdrag

Regeringen gav följande uppdrag till Tillväxtverket i regleringsbrevet för 2017:
Produktionsincitament och finansieringsstimulanser för filminspelningar
Utreda lämpligheten i och förutsättningarna för att Sverige ska kunna införa någon form av
produktionsincitament och finansieringsstimulanser för filminspelningar. Uppdraget ska ske i
samverkan med Stiftelsen Svenska Filminstitutet och redovisas till Regeringskansliet
(Kulturdepartementet) senast den 22 december 2017. (Regeringsbeslut, Näringsdepartementet,
2016)

Regeringen formulerade alltså vad vi skulle uppnå i en enda mening. Därmed lämnade
regeringen till Tillväxtverket och Svenska Filminstitutet att närmare precisera
utgångspunkter för arbetet.

2.2

Regeringens skäl till uppdraget: förbättra filmbranschens
konkurrensvillkor

Vi tog fasta på hur regeringen beskrev skälen till uppdraget i ett pressmeddelande 22
december 2016:
•

•
•

Filmbranschen behöver bättre konkurrensvillkor och förutsättningar. Flera
europeiska länder har de senaste åren infört olika former av incitament och
finansiering av filminspelningar i syfte att attrahera utländska filmbolag så att fler
arbetstillfällen skapas, men också så att kompetens, infrastruktur och kapacitet för
den inhemska filmproduktionen upprätthålls och utvecklas.
Det vore mycket positivt för svensk filmindustri om fler internationella filmbolag
producerade film i Sverige. Det skapar arbetstillfällen och förutsättningar för svensk
filmproduktion att utveckla och behålla kompetens och kapacitet.
Genom att ge uppdraget till Tillväxtverket vill regeringen betona att frågan i första
hand ska analyseras utifrån ett näringspolitiskt perspektiv. Filmbranschen utgör en
central del av de kreativa näringarna i Sverige. Samtidigt är den också avgörande
för kulturpolitiken på filmens område. Filmpolitiken bör därför omfatta såväl
näringspolitiska som kulturpolitiska insatser. (Närings- och kulturdepartementen,
2016)

Vi läste också de texter från regeringen och riksdagen som behandlar frågan om ny statlig
filmpolitik.
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2.3

Vad tycker centrala aktörer i filmbranschen?

Projektgruppen frågade och fick svar från sex organisationer med centrala roller i den
svenska filmbranschen, vad de tyckte att vår rapport borde belysa. Organisationerna var
Film- och TV-producenterna, Filmpool Nord, Film i Skåne, Film i Väst, Filmregion
Stockholm-Mälardalen och SF Studios.

2.4

Vad säger tidigare forskning?

Slutligen gick vi igenom ett antal tidigare studier om produktionsincitament och liknande,
både svenska och internationella. Den stora majoriteten av de tidigare studierna har en
mycket positiv inställning till produktionsincitament generellt, och i synnerhet till att
införa sådana i Sverige. Flertalet av studierna är också beställda och finansierade av
branschaktörer. Vi bedömde att det därför kan hända att någon av studierna har en alltför
positiv vinkling i relation till faktiska förhållanden. Branschaktörerna har visserligen
vanligen låtit fristående analysföretag genomföra studierna. Men vi valde ändå, som
representanter för staten och ytterst skattebetalarna, att så långt som möjligt ta fram nya
fakta i stället för att okritiskt bygga vidare på tidigare studier.

2.5

Våra utgångspunkter i uppdraget

Utifrån bakgrundsmaterialet ovan formulerade vi sex utgångspunkter:

2.5.1

Vi ska spegla regeringens filmproposition

Våra resultat ska spegla skrivningarna i regeringens filmproposition och dess förarbeten
samt riksdagens beslut. (Regeringskansliet, 2017) Regeringen pekar ut två områden som
de vill förändra genom eventuella senare åtgärder:
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•

Kompetensförsörjning och marknadstillgång för svenska filmanknutna
företag: Både svenska och internationella produktionsbolag som ska välja
inspelningsplats ska oftare välja Sverige. Detta bedöms gynna konkurrenskraften
för svenska professionella företag kopplade till filminspelningar, i flera led, på kort
och på lång sikt. En inspelningsplats väljs aldrig enbart av ekonomiska skäl.
Tillgång till lokal professionell kompetens har också stor betydelse.

•

Regional utveckling i Sverige genom ökad attraktivitet internationellt via
film: Filmbranschen skapar både arbetstillfällen och investeringar regionalt. Det
regionala marknadsföringsvärdet av filmproduktion i Sverige och svenska miljöer
är stort. Exempelvis har BBC:s Wallander-produktion i Skåne, de internationella
Stieg Larsson-filmatiseringarna och de tyska Inga Lindström-filmerna haft en stor
marknadsföringseffekt med tydliga turistströmmar som följd. En inspelningsplats
väljs aldrig enbart av ekonomiska skäl. Tillgång till unika miljöer har också stor
betydelse. Regionala produktionscentrum och filmkommissionärer som redan
finns i dag har därför stor betydelse, och regeringen vill se ytterligare utveckling.

2.5.2

Film- och teveproduktioner behöver tidigt konkurrera internationellt

Film- och teveproduktion bygger på ett kreativt utbyte mellan individer och bolag, som
backas upp av regioner och länder. Det är avgörande för framgång att kunna agera och
konkurrera internationellt tidigt i produktionen. Produktionsbolagen börjar arbeta med
export och internationalisering redan i förproduktionsfasen, när de efterfrågar och avtalar
om finansiering och partnersamarbeten. För att svenska kreatörer och bolag ska kunna
utveckla sig själva och sitt skapande behöver svenska bolag och svenska
inspelningsplatser därför kunna visa sig attraktiva på den internationella arenan. Det kan
öka tillväxten, exporten och de internationella investeringarna i Sverige.

2.5.3

Både utländska och inhemska filmproduktioner behövs

Vår rapport ska belysa hur
•
•

antalet utländska produktioner som sker helt eller delvis i Sverige kan öka
inhemska produktioner kan få bättre förutsättningar att vilja stanna i landet.

Den svenska filmen och svenska produktionsbolag ska därmed omfattas av eventuella
incitament och stimulanser. Produktionen av svensk film på hemmaplan är nämligen
central för att stärka Sveriges konkurrenskraft och nödvändiga spetskompetenser, och för
att kreatörerna ska kunna utvecklas.

2.5.4

”Filminspelning” är ett vitt begrepp

Vi gör en vid tolkning av begreppet ”filminspelning”, och inkluderar
•
•
•
•

för- och efterproduktion kopplad till själva inspelningen
all produktion som uppfyller kraven på att vara en kulturprodukt
alla genrer – genren ska inte påverka eventuella incitament och stimulanser
inspelningar som i första hand ska visas på teve – teve i betydelsen ett brett och
internationellt visnings- och produktionslandskap.

Vi inkluderar däremot inte teve i betydelsen svensk public service, till exempel SVT.
Vi har utgått från denna tolkning för att definiera vilka företag och SNI-koder som ska ingå
i de studier och analyser vi gör i rapporten.
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2.5.5

Våra förslag bör inte påverka dagens statliga filmstöd

Våra förslag om incitament och stimulanser bör inte påverka dagens statliga stöd från
Kulturdepartementet till Svenska Filminstitutet inom den nya helstatliga filmpolitiken.
Förslagen kan däremot formas för att haka i och växla upp andra offentliga medel.
Förslagen bör också vara ekonomiskt balanserade ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

2.5.6

Vår rapport ska vara självständig

Det finns redan en rad rapporter och studier om produktionsincitament och liknande,
både svenska och internationella. Vår rapport ska vara självständig i relation till dessa
rapporter och studier. Vi ska också jämföra våra resultat med de generella resultaten i
tidigare rapporter och studier.
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3

Så arbetade vi med regeringsuppdraget

Vi har genomfört regeringsuppdraget som ett projektarbete. Tillväxtverket och Svenska
Filminstitutet satte ihop en intern projektgrupp med relevanta kompetenser våren 2017.

3.1

Vi valde rapportformen

Vi valde tidigt att redovisa uppdraget i en skriven rapport. Vi valde också tidigt en
rapportstruktur med delarna bakgrund, nuläge, analys, förslag samt konsekvensanalys av
förslagen. På så vis liknar den här rapportens struktur den struktur som brukar finnas i en
genomsnittlig publikation i serien Statens offentliga utredningar (SOU). Vi vill dock
understryka att det du nu läser är en myndighetsrapport inom ett regeringsuppdrag, inte
en SOU.
En rapport inom ett regeringsuppdrag är en offentlig handling, men brukar till skillnad
från en SOU lämnas i endast ett exemplar från den aktuella myndigheten till regeringen. Vi
har valt att lämna vår rapport till regeringen och samtidigt publicera den på
Tillväxtverkets webbplats. Det beror på att intresset för frågan tycks vara stort bland
regionala aktörer och många organisationer inom kulturella och kreativa näringar,
inklusive filmbranschen.

3.2

Vi formulerade utgångspunkter

Projektgruppen började med att läsa på om den nya statliga filmpolitiken och fråga
branschaktörer vad de tyckte att rapporten borde belysa.
Sedan formulerade vi utgångspunkter för rapportarbetet. Vi presenterade
utgångspunkterna i en informell dialog med Regeringskansliet. Då fick vi också
information om regeringens och riksdagens arbete med den nya statliga filmpolitiken
2016, och gick igenom deras skrivningar och beslut som relaterar till rapportarbetet.
Denna information bekräftade rimligheten i våra utgångspunkter.

3.3

Vi gick igenom tidigare forskning

Vi läste och resonerade kring flera tidigare studier i ämnet. Majoriteten av de tidigare
studierna drar slutsatsen att produktionsincitament ger positiva effekter för företag och
samhällsekonomin. Med det här regeringsuppdraget utreder dock svenska staten frågan
för första gången, och vår rapport behöver vara självständig i relation till tidigare studier.
Vi valde därför att först göra vår egen analys utifrån de fakta vi själva samlat in, och sedan
jämföra resultaten med de tidigare studiernas resultat.

3.4

Vi tog hjälp av analysföretag

Projektgruppen konstaterade under våren 2017 att vi behövde göra ett stort arbete på
kort tid. Vi valde därför att dela upp projektfasen för att samla in och analysera fakta i
mindre delområden, som kunde utföras parallellt under sommarhalvåret. Vi kunde själva
samla in vissa fakta, men den största delen utfördes av externa analysföretag som vi
beställde tjänster av. Vi var noga med att beställa dessa tjänster från andra analysföretag
än de som tidigare gjort studier om produktionsincitament. Vi valde analysföretagen
Sweco, Fikra och Boston Consulting Group (BCG). Deras rapporter har varit en del av
underlaget till denna huvudrapport och de kan beställas via Tillväxtverket.
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3.5

Vi intervjuade branschaktörer

Vi i projektgruppen och de externa analysföretagen har träffat eller intervjuat 51
organisationer och företag i den svenska filmbranschen samt ett 40-tal internationella
producenter och filmkommissionärer. Av tidsskäl valde vi bort att träffa eller undersöka
lokala organisationer, till exempel filmfonder i kommuner. I kapitel 10 Källförteckning
kan du se vilka organisationer och företag vi haft kontakt med.

3.6

Vi analyserade fakta och tog fram förslag

I oktober 2017 arbetade projektgruppen med att dra slutsatser och analysera de fakta som
vi fått in under sommarhalvåret. I november gick vi över till att formulera förslag utifrån
slutsatserna.
Vi gjorde också en konsekvensanalys av förslagen.
Vi bjöd in alla svenska aktörer som vi haft kontakt med i rapportarbetet till ett stort
referensgruppsmöte: produktionsbolag på flera platser i landet, regionala
produktionscentrum från norr till söder, nationella branschorganisationer med flera. Där
presenterade vi våra huvudsakliga preliminära förslag och diskuterade deras
konsekvenser i mindre grupper. Därmed fick vi in reflektioner från de grupper som
förslagen berör mest. Vi ville säkerställa att rapporten så långt som möjligt svarar mot
företagens och regionernas verkliga behov, och att de berörda kan acceptera våra förslag
på åtgärder som effektiva och realistiska.
I december sammanställde projektgruppen den slutliga rapporten.
Vår gemensamma projektgrupp har bestått av:
Tillväxtverket
Klas Rabe, enheten Hållbart näringsliv
Karin Östberg, enheten Affärsutveckling
Niclas André, enheten Öresund-Kattegat-Skagerrak
Svenska Filminstitutet
Kristina Börjeson, avdelningschef för Filmstöd
Jonas Vilhelmsson, biträdande jurist
Från och med oktober 2017 knöt vi också en kompetens för att kvalitetssäkra
projektgruppens konsekvensanalys till arbetet:
Annika LeBlanc, föredragande för Regelrådet, enheten Bättre regler (Tillväxtverket)
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4

Bakgrund: Centrala begrepp och aktörer

I det här kapitlet förklarar vi centrala begrepp för uppdraget och beskriver aktörerna
bakom svensk film- och teveproduktion.

4.1

Vad är en filminspelning?

En filminspelning består av flera delar. Den inkluderar både för- och efterproduktion,
utöver den inspelning som sker på plats i inspelningsmiljön.
I den här rapporten definierar vi därför filminspelning som
•
•

all produktion av rörlig bild som är nödvändig för det färdiga resultatet som visas
all inspelning av drama, thriller, dokumentär, komedi eller motsvarande kulturell
genre – oavsett vilket visningsfönster som det färdiga resultatet är planerat för.

En filminspelning kan alltså vara planerad att visas på teve i första hand, lika väl som på
bio eller i andra visningsfönster.

4.2

Vilka står för kompetensen bakom svensk film- och
teveproduktion?

Regeringen har meddelat att den svenska ”filmbranschen behöver bättre
konkurrensvillkor” och förutsättningar. Samtidigt har regeringen betonat att det kan ge
”arbetstillfällen och bättre förutsättningar för svensk filmproduktion att utveckla och
behålla kompetens och kapacitet” om fler internationella filmbolag spelar in i Sverige – det
skulle öka efterfrågan (Närings- och kulturdepartementen, 2016). Denna kompetens och
kapacitet finns i företag i film- och tevebranschen, lika väl som i företag som
definitionsmässigt befinner sig utanför. Företagen utanför film- och tevebranschen hör
främst till övriga delbranscher inom de kulturella och kreativa näringarna.
Här beskriver vi därför kort dels den svenska film- och tevebranschen, dels de kulturella
och kreativa näringarna i stort.

4.2.1

Film- och tevebranschens internationella produktionskedja

Varje film- och teve-produktion är sitt eget projektarbete, men följer i stort sett samma
produktionskedja, i hela världen. Näringsområdet är också mycket internationaliserat:
Marknaden är till allra största delen internationell, och varje produktion involverar
normalt aktörer från mer än ett land.
Produktionskedjan kan beskrivas så här:
1. idé och förproduktion
2. produktionsarbete, inklusive inspelning
3. distribution och konsumtion, samt fortsatt handel med rättigheter mellan företag.
Den drivande och samlande aktören är vanligen ett produktionsbolag. Produktionsbolaget
kanaliserar film- eller teveprojektets utgifter och intäkter genom att avtala, köpa in och
betala för alla de olika varor och tjänster som behövs för att skapa ett färdigt resultat som
kan visas. Produktionsbolaget har samtidigt det yttersta ansvaret för det kreativa och
artistiska resultatet i den färdiga produkten.
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Produktionsbolaget involverar en mängd företag, organisationer och investerare i arbetet
med att skapa en färdig produkt – företag både i och utanför film- och tevebranschen.
Arbetet inkluderar själva inspelningen med filmkamera, men också för- och
efterproduktion.
När produkten är färdig tar andra företag över från produktionsbolaget för att distribuera
produkten. Vanligtvis har distributören redan investerat i projektet, och har därmed
visningsrätten för filmen i de fönster som avtalats. De flesta filmer har sin första visning på
en biograf, men filmen kan också visas första gången via till exempel en vod-tjänst (”video
på begäran”) eller på dvd. Filmen visas sedan i en avtalad turordning i olika fönster:
biograf, vod, dvd, tevekanal med mera. Oftast är det ett så kallat salesbolag som handlar
med de internationella rättigheterna, det vill säga ger filmen möjlighet att distribueras i
andra länder. Salesbolaget avtalar med producenten om vilka territorier de ska hantera.

4.2.2

Aktörer i den svenska film- och tevebranschen

Utifrån film- och tevebranschens internationella värdekedja och produktionskedja menar
vi att den svenska film- och tevebranschen består av
•
•
•
•
•

företag i film- och tevebranschen, till exempel produktionsbolag,
efterproduktionsbolag och distributionsbolag
bransch- och yrkesorganisationer, till exempel Film- och TV-producenterna,
Teaterförbundet, Sveriges filmregissörer, Dramatikerförbundet och Oberoende
filmares förbund
de fyra regionala produktionscentrumen Film i Väst, Filmpool Nord, Film i Skåne
och Filmregion Stockholm-Mälardalen (kan ses både som regionala aktörer med
regionala uppdrag och som samarbetspartner i film- och tevebranschen)
andra regionala organisationer, till exempel föreningen Filmregionerna
svensk public service (framförallt Sveriges Television påverkar mängden
filminspelningar i Sverige, både som beställare och som finansiär).

Vi berör inte public service vidare i rapporten, eftersom regeringen och riksdagen redan
hanterar det området på andra vis (se avsnitt 2.5.4).
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4.2.3

Företag i de kulturella och kreativa näringarna

Kulturella och kreativa näringar består av företag med kulturskapande eller kreativa
processer som affärsidé eller råvara. I näringsgruppen finns också företag som bygger
vidare på andras skapande, till exempel genom distribution och handel eller genom
utveckling av digitala tjänster med kulturellt innehåll. (Tillväxtverket, 2017)
I november 2017 publicerade Tillväxtverket och fyra andra myndigheter en nationell
statistisk definition av kulturella och kreativa näringar, på uppdrag av regeringen. Den
nationella definitionen och den tillhörande offentliga statistiken för kulturella och kreativa
näringar finns på Tillväxtverkets webbplats, under namnet Kreametern. Statistiken går att
bryta ner efter regioner och branscher. I statistiken för kulturella och kreativa näringar
ingår branschgrupperna
•
•
•
•
•
•
•
•
•

arkitektur
audiovisuellt (inklusive dataspel,
film och teve, radio)
bild och form
kulturarv
litteratur och press
litterärt och konstnärligt skapande
mode
reklam
scenkonst (inklusive musik).

4.3

Vad är konkurrenskraft och attraktionskraft?

4.3.1

Konkurrenskraft: förmåga att konkurrera på marknaden

Konkurrenskraft är ett företags, en branschs, en organisations eller ett geografiskt
områdes förmåga att konkurrera på marknaden. Begreppet är dock inte entydigt
definierat, utan betydelsen varierar i olika sammanhang beroende på vad som ska
jämföras.
Ett enskilt företags konkurrenskraft kan man till exempel mäta ur ett regionalt,
nationellt eller internationellt perspektiv. I den här rapporten utgår vi främst från det
internationella perspektivet, eftersom vi undersöker en internationell marknad och hur
svenska företag klarar sig internationellt.
Vi diskuterar också konkurrenskraften hos Sverige som land i rapporten. Då sätter vi
det svenska konkurrensförhållandet i relation till omvärlden. Det är utan tvekan viktigt för
ett land att ekonomin är konkurrenskraftig mot andra länders ekonomier, eftersom det
ökar tillväxten och välståndet.
Tillväxtverket har tidigare förklarat att konkurrenskraft består av tre delar:
•
•
•

Kunskap: En organisation har en konkurrensfördel om den har mer kunskap än
andra aktörer, till exempel specialkunskap.
Effektivitet: En organisation har en konkurrensfördel om den kan producera mer
till lägre kostnad än andra aktörer.
Unicitet eller innovation: En organisation har en konkurrensfördel om den har
nya och unika idéer eller lösningar som få andra aktörer inom samma
verksamhetsområde har.

Därtill kommer tidsperspektivet. Det som gör en organisation konkurrenskraftig på kort
sikt avgör inte nödvändigtvis den långsiktiga konkurrenskraften:
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•
•

På kort sikt avgörs konkurrenskraften främst av priser, kostnader och
produktivitet.
På lång sikt avgörs konkurrenskraften av om organisationen kan öka sin
produktivitet och anpassa sig till förändringar i omvärlden.

Vi använder Tillväxtverkets tidigare förklaring av konkurrenskraft även i den här
rapporten. (Tillväxtverket, 2014)

4.3.2

Attraktionskraft: förmåga att dra till sig människor och företag

Regeringens En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–
2020 är vägledande för arbetet med den regionala tillväxtpolitiken i hela Sverige. Strategin
uttrycker att hållbar tillväxt och utveckling är beroende av miljöerna där människor bor
och verkar. Viktigt för att en miljö ska vara attraktiv för människor och företag är bland
annat tillgång till utbildning, arbetsmarknad, service, it, kultur och boende. Regeringens
strategi slår fast att attraktiva livs- och boendemiljöer skapas regionalt, och att staten har
ett ansvar för detta arbete. Vidare skriver regeringen att kulturella och kreativa näringar
kan få större betydelse för Sveriges ekonomi, eftersom till exempel filmbolag bidrar till
Sveriges internationella attraktionskraft.
Vi utgår från regeringens beskrivningar av attraktionskraft i den här rapporten.
(Regeringskansliet, 2015)

4.4

Vad är produktionsincitament?

Produktionsincitament är en subvention för den audiovisuella sektorn. Det innebär att
film- och teveproduktioner kan få skattereduktioner eller ekonomisk kompensation för
sina kostnader inom ett specifikt land eller en del av ett land (en region eller en delstat).
Syftet brukar vara att
•
•
•

stimulera den egna audiovisuella produktionen och höja kompetensen
stärka den egna positionen gentemot omvärlden
öka tillväxten inom olika verksamheter.

För att få produktionsincitament måste film- eller teveproduktionen vanligtvis uppfylla
särskilda kriterier, till exempel att
•
•
•
•
•

4.4.1

budgeten är tillräckligt stor
filmen spelas in i en viss region
en viss del av finansieringen är internationell
delar av filmteamet är lokalt
filmen främjar egen kultur, natur och historia. (Sweco, 2017)

Allt fler länder inför produktionsincitament

Produktionsincitament i någon form finns på flera platser i världen, till exempel i flera
delstater i USA och 27 stater i Europa. År 2007 hade 12 stater i Europa infört
produktionsincitament, och inom kort väntas antalet vara uppe i 30, enligt European
Audiovisual Observatory. År 2018 väntas Sverige, Danmark, Luxemburg och Liechtenstein
vara de enda länder i EU- och EES-området som inte har någon form av
produktionsincitament. (Fikra (A), 2017)
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4.4.2

Tre typer av skattetekniska konstruktioner

I Europa används i dag tre huvudsakliga typer av produktionsincitament:
•
•
•

skattereduktion för produktionsbolag i form av skattekredit (tax credit)
skattereduktion för investerare i form av skatteavdrag (tax shelter)
offentligt finansierad rabatt på filmproduktion, alltså en produktionsrabatt som
finansieras direkt via statens budget – inte en skattereduktion för företag, så
företagen behöver inte göra någon särskild skatteredovisning. (European
Audiovisual Observatory, 2014)

Produktionsrabatt är vanligast i de 27 länder i Europa som erbjuder
produktionsincitament i dag: 17 länder erbjuder produktionsrabatter. (BCG, 2017)
Här nedan går vi igenom de olika typerna av produktionsincitament.

4.4.2.1 Skattekredit
Skattekredit ges till produktionsbolag som en procentuell andel av stödberättigade
kostnader för filmproduktion, enligt ett bestämt regelverk. Men i stället för att stödet är en
kostnadspost i den statliga eller regionala budgeten, så dras det från den skatt som
produktionsbolaget ska betala. Om skatten är mindre än stödbeloppet, får
produktionsbolaget ut resten av stödet kontant.

4.4.2.2 Skatteavdrag
Skatteavdrag är en subvention som ska stimulera investeringar i filmproduktion. Det
innebär att den som investerar i en filmproduktion får dra av beloppet från skatten.
Investeraren kan till exempel betala lägre skatt på investeringarna i en produktion, eller
inte behöva betala skatt på framtida vinster av en produktion.

4.4.2.3 Produktionsrabatt
Produktionsrabatt är en statligt eller regionalt finansierad rabatt på den totala
produktionskostnaden för att ta fram en färdig film- eller teveproduktion. Det är alltså en
offentlig subvention för att framställa produkten film, som baseras på kostnaderna för
filmproduktionen. Denna typ av subvention är en kostnad i den statliga eller regionala
budgeten och betalas normalt ut i efterskott, när produktionsbolaget har redovisat sina
stödberättigade och godkända kostnader – typiskt sett först ett antal månader efter att
företaget har betalat in moms, arbetsgivaravgift och andra skatter till det offentliga.

4.4.2.4 Övriga metoder
Stater och regioner kan också använda andra metoder för att gynna filmproduktion. Även
sådana metoder kan beskrivas som incitament, även om ordet främst brukar beteckna det
vi beskriver ovan. Exempel på andra metoder är att
•
•

investera med hjälp av regionala filmfonder
främja ökad kompetens inom de kulturella och kreativa näringarna genom
o fler filmutbildningar
o offentligt stöttade filmstudior
o mer flexibla arbets- och sovtider under filminspelningar. (Sweco, 2017)
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4.4.3

Så används produktionsincitament – tre exempel från länder som liknar
Sverige

4.4.3.1 Irland: skatteavdrag
Irland använder produktionsstödet Section 481 sedan 1997. Det har reformerats några
gånger, senast 2013, och är i dag det mest generösa stödet i Europa. Till skillnad från i
andra länder har det irländska stödet ingen övre budgetram. Alla produktioner som
uppfyller kraven får stödet, både långfilmer och tv-produktioner. Kraven är till exempel att
•
•

produktionsbolaget är bolagsfört och registrerat på Irland
produktionen uppfyller minst 2 av 8 krav i ett test av hur produkten speglar
irländsk kultur – till exempel att handlingen utspelar sig på Irland och att
huvudkaraktären är irländsk.

Varje produktion får minst 32 procent av alla omkostnader betalda, 80 procent av den
totala produktionskostnaden eller max 70 miljoner euro. Irland är också det enda land
som kan betala ut förskott på stödet, upp till 90 procent innan produktionen startar.
Mellan 2007 och 2013 växte filmsektorn på Irland med 17 procent. Flera studier och
utvärderingar menar att stödet är en förutsättning för utvecklingen av den irländska filmoch tevebranschen.

4.4.3.2 Nederländerna: produktionsrabatt 30 procent
År 2014 lanserades Nederländska filmfonden – en fond med ett subventionstak, ett antal
kriterier som sökande ska uppfylla och ett poängsystem som ansökningarna rankas efter.
Subventionstaket gäller för varje kalenderår och varje runda av ansökningar, i dag fyra
rundor per år. För varje ansökningsomgång kan styrelsen besluta att sätta olika
maxbelopp för olika nationella och internationella produktioner och samproduktioner. De
ansökningar som uppfyller behörighetskraven för finansiellt stöd rankas utifrån ett
poängsystem med specifika kriterier, till exempel att
•
•

produktionen spelas in i Nederländerna
personer ur filmteamet har kopplingar till Nederländerna.

Olika krav kan ställas på olika typer av film.

4.4.3.3 Norge: produktionsrabatt 25 procent
Norge införde filmstöd 2016, med målen att
•
•
•
•
•
•

öka antalet internationella film- och teveproduktioner i Norge
främja norsk kultur, historia och natur
öka kunskapen och erfarenheterna i den norska filmbranschen
stimulera tillväxt
skapa en hållbar filmbransch
öka antalet internationella samarbeten.

Stödet administreras av Norska filminstitutet och erbjuds filmer som helt eller delvis
produceras i Norge. Kraven för att få stöd är bland annat att
•
•
•
•
•

minst 30 procent av produktionen finansieras internationellt
produktionen tecknar ett internationellt distributionsavtal
produktionen uppfyller minimikravet i kvalifikationstestet
produktionen spenderar minst 2 miljoner norska kronor i Norge
huvudproducenten har producerat minst en film eller teveserie med en bred
distribution de senaste fem åren.
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Stödet liknar det isländska stödsystemet från 1999. Det första året hade Norska
filminstitutet en budget på 45 miljoner norska kronor. De fick fyra ansökningar och
beviljade stöd till två filmproduktioner. (Sweco, 2017)

4.5

Hur har andra statliga subventioner påverkat ekonomin?

Ett statligt produktionsincitament är en subvention som stimulerar ekonomin och antalet
filminspelningar genom att göra dem billigare. Hur har tidigare svenska statliga
subventioner påverkat ekonomin? Här ger vi några exempel.

4.5.1

Sänkt restaurangmoms – sysselsättningen ökade

Den 1 januari 2012 sänktes restaurangmomsen från 25 till 12 procent.
Restaurangpriserna höjdes då långsammare än de annars hade gjort, åtminstone tillfälligt,
och sysselsättningen i restaurangbranschen ökade med cirka 6 procent, eller 6 000
anställda, jämfört med om momsen hade varit oförändrad. Den ökade sysselsättningen
berodde framförallt på att arbetslösheten minskade, snarare än på att arbetskraften växte.
Enligt Konjunkturinstitutet går det dock inte att beräkna den långsiktiga effekten på
sysselsättningen empiriskt, men sannolikt är effekten liten. (Sweco, 2017)

4.5.2

RUT- och ROT-avdragen – svartjobb blev registrerade köp

RUT- och ROT-avdragen infördes för att stimulera efterfrågan på hushållsnära tjänster och
byggtjänster, och därmed öka sysselsättningen. Konjunkturinstitutet bedömer att
sysselsättningen för hushållsnära tjänster har ökat långsiktigt med cirka 15 000 personer
på grund av RUT-avdraget. En stor del av ökningen beror sannolikt på att så kallade
svartjobb har omvandlats till registrerade köp. Samma sak gäller för ROT-avdraget.1
(Sweco, 2017)

4.5.3

Transportbidraget – omsättningen ökade men inte säkert vinsten

Transportbidraget är ett exempel på hur staten ingripit för att skapa mer jämlika
konkurrensvillkor på en marknad. Transportbidraget är därför särskilt relevant att
jämföra med produktionsincitament. Transportbidrag är ett regionalt tillväxtpolitiskt
företagsstöd för tillverkningsindustrin i de fyra nordligaste svenska länen. Bidraget har
två syften:
•
•

kompensera för näringslivets kostnadsnackdelar i dessa län, som bland annat
beror på avstånden till stora marknader
stimulera till ökad förädlingsgrad.

År 2016 kompenserade transportbidraget för cirka 27 procent av företagens
bidragsberättigade fraktkostnader, till en total statlig utbetalningskostnad på 385,2
miljoner kronor. (Tillväxtverket, 2016)
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser utvärderade
transportbidraget 2012. De visade å ena sidan att transportbidraget tycktes ha ökat de
mottagande arbetsställenas omsättning och förädlingsvärden. Å andra sidan var det inte
tydligt att arbetsställenas vinster hade ökat tack vare bidraget. (Tillväxtanalys, 2012)

1

RUT-avdraget (rengöring, underhåll och tvätt) infördes vid halvårsskiftet 2007 och ROT-avdraget (renovering, ombyggnad
och tillbyggnad) infördes från och med 2009.
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4.6

Ekonomisk teori bakom produktionsincitament

4.6.1

Vad ligger bakom den ökade sysselsättningen?

I det här sammanhanget måste vi ta hänsyn till varför sysselsättningen ökar när staten
inför en subvention. Är det för att den totala arbetslösheten i ekonomin minskar eller för
att det totala arbetskraftsutbudet i ekonomin ökar, jämfört med om personer byter
anställning? Det påverkar vilka effekter subventionen får på samhällsekonomin.
Ett produktionsincitament för film kan väntas ge direkta, indirekta och inducerade
effekter på de offentliga finanserna.
•
•
•

4.6.2

Direkta effekter: Produktionen köper varor och tjänster från lokala
näringsidkare, till exempel transporter, logi, catering och byggnads- och
säkerhetsarbete.
Indirekta effekter: De direkta effekterna får lokala näringsidkare att konsumera
mer.
Inducerade effekter: De indirekta effekterna ökar efterfrågan i regionens
ekonomi. (Sweco, 2017)

Hur beräknar man produktionsincitamentets ekonomiska effekter?

Skatteintäkterna från en stimulerad filmproduktion behöver överstiga kostnaden för de
utbetalade subventionerna, om ett produktionsincitament ska påverka de offentliga
finanserna positivt. Ett antal studier har beräknat effekten på de offentliga finanserna så
här:
De räknar fram ett värde på en multiplikator som appliceras på det stöd som betalas ut
genom produktionsincitamentet. Om multiplikatorns värde överstiger 1 betyder det att
varje krona som betalas ut ger ett överskott till de offentliga finanserna. Multiplikatorns
storlek avgörs av vilka indirekta och inducerade effekter man inkluderar i kalkylen, och av
vilka antaganden man gör i övrigt.
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Multiplikatoreffekten för olika typer av produktionsincitament i ett antal europeiska
länder har varierat mellan 1,2 och 1,5 i olika studier, med avvikelser både uppåt och nedåt.
I en utvärdering av det irländska produktionsincitamentet från 2007 inkluderades
indirekta skatteintäkter som inkomster från filmturism och sparade bidrag på grund av
minskad arbetslöshet. Man kom fram till att för varje euro som stödet kostade i förlorade
skatteinkomster, fick Irland tillbaka 1,09 euro i skatteintäkter. I en annan utvärdering av
det irländska produktionsincitamentet från 2012 inkluderades inte indirekta
skatteintäkter. Då kom man i stället fram till att för varje euro som stödet kostade, fick
Irland endast tillbaka 0,54 euro i skatteintäkter. Skillnaden i multiplikatoreffekt blir alltså
stor beroende på vilka faktorer som inkluderas i beräkningsmodellen. En alltför
konservativ beräkningsmodell kan ifrågasättas för att den inte inkluderar alla relevanta
faktorer och därför ger en för försiktig beräkning av stödets effekter. En alltför generös
beräkningsmodell kan ifrågasättas för att den inkluderar indirekta effekter som inte går
att verifiera, vilket ger en alltför optimistisk beräkning.
Här finns samma problem som vi tog upp i början av rapporten: Flera av rapporterna om
de ekonomiska effekterna av produktionsincitament är beställda av aktörer inom film- och
tevebranschen. Utifrån det material som vi haft tillgång till kan vi inte dra några definitiva
slutsatser om ett produktionsincitaments faktiska effekter på de offentliga finanserna.
(Sweco, 2017)

22/111

5

Nuläge: Hur har tillväxten utvecklats i branscherna
bakom svensk film- och teveproduktion?

I det här kapitlet beskriver vi tillväxtutvecklingen i den svenska film- och tevebranschen,
och jämför den med övriga kulturella och kreativa näringar och med hela Sveriges
ekonomi. Avslutningsvis jämför vi också med några europeiska länder som använder
produktionsincitament.

5.1

Film- och tevebranschen jämfört med kulturella och kreativa
näringar i stort

Här går vi igenom tillväxtutvecklingen i den svenska film- och tevebranschen och i
Sveriges kulturella och kreativa näringar i stort, år 2010–2015. Vi använder framförallt
uppgifter ur Kreametern på Tillväxtverkets webbplats. (Tillväxtverket, 2017)
Statistiken för branschkategorin ”Film & TV” i Kreametern bygger på data från alla företag
som hör till kodgrupper i systemet Svensk näringsgrensindelning (SNI) enligt figur 5.1.1.

FIGUR 5.1.1 SNI-koder som ingår i branschkategorin Film & TV, och våra formuleringar i rapporten
SNI-kod

Aktivitetsrubrik

Så skriver vi i rapporten

59 110

Produktion av film, video och TV-program

produktionsbolag

59 120

Efterproduktion av film, video och TV-program

efterproduktionsbolag

59 130

Film-, video- och TV-programdistribution

distributionsbolag

59 140

Filmvisning

filmvisningsbolag

60 200

Planering av TV-program och sändningsverksamhet

tevebolag

77 220

Uthyrning av videokassetter och dvd-skivor

distributionsbolag
Källa: (Tillväxtverket m fl, 2017)

Branschkategorin ”Film & TV” i Kreametern är i sin tur en av fyra branschkategorier i den
större branschgruppen ”Audiovisuellt”. Övriga tre branschkategorier i gruppen är
”Audiovisuella lagringsmedier”, ”Dataspel” och ”Radio”.
Nedan redovisar vi tillväxtutvecklingen först för enbart ”Film & TV”. Sedan jämför vi ”Film
& TV” med dels ”Audiovisuellt” i stort, dels ”Kulturella och kreativa näringar” (där
”Audovisuellt” ingår) i stort.
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5.1.1

Antal företag

Företagen inom ”Film & TV” är en relativt liten andel av alla företag inom ”Kulturella och
kreativa näringar” (se figur 5.1.3). År 2015 var andelen 7 procent.
År 2010 fanns 6 188 företag inom ”Film & TV” i Sverige. Därefter ökade antalet kraftigt, till
7 887 företag 2015. Antalet företag växte alltså med 27 procent.
När företagen blir fler hårdnar konkurrensen, om inte marknaden växer. Det kan leda till
att verksamheter slås ut.
Även inom ”Kulturella och kreativa näringar” i stort ökade antalet företag, från 115 194
företag 2010 till 127 961 företag 2015.
FIGUR 5.1.2 Antal företag inom branschkategorin Film & TV fördelat på SNI-koder, 2010-2015
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59 110 Produktion av film, video och TV-program (Produktionsbolag)
59 120 Efterproduktion av film, video och TV-program (Efterproduktionsbolag)
59 130 Film-, video- och TV-programdistribution (Distributionsbolag)
59 140 Filmvisning (Filmvisningsbolag)
60 200 Planering av TV-program och sändningsverksamhet (Tevebolag)
77 220 Uthyrning av videokassetter och dvd-skivor (Distributionsbolag)
Kommentar: 60 200 Planering av TV-program och sändningsverksamhet visar ingen stapel för 2010-2014 på grund
av att statistikutdraget har blivit sekretesskyddat enligt det regelverk SCB måste följa.
Källa: SCB
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FIGUR 5.1.3 Antal företag inom branschkategorin Film & TV, branschgruppen Audiovisuellt och
kulturella och kreativa näringar totalt, 2010-2015
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Kulturella och kreativa näringar totalt
Källa: Kreametern (Tillväxtverket, 2017)
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5.1.2

Antal anställda

Samtidigt som antalet företag inom ”Film & TV” och inom ”Kulturella och kreativa
näringar” i stort ökade mellan 2010 och 2015, var antalet anställda i stort sett konstant.
Enpersonsföretag utan anställda och småföretag med ett fåtal anställda var vanliga – en
tendens som stärktes under de senaste åren. Tydligast var tendensen för företagen inom
”Planering av TV-program och sändningsverksamhet”. Detta kan tyda på en hårdnande
konkurrens eller en vikande marknad.
Vidare minskade antalet anställda kraftigt i distributionsbolagen – branscher som mött
tuff konkurrens från digitala tjänster och piratkopiering de senaste åren. Starkast tillväxt
fanns hos efterproduktionsbolagen, följt av produktionsbolagen.

FIGUR 5.1.4 Antal anställda inom branschkategorin Film & TV fördelat på SNI-koder, 2010-2015
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59 110 Produktion av film, video och TV-program (Produktionsbolag)
59 120 Efterproduktion av film, video och TV-program (Efterproduktionsbolag)
59 130 Film-, video- och TV-programdistribution (Distributionsbolag)
59 140 Filmvisning (Filmvisningsbolag)
60 200 Planering av TV-program och sändningsverksamhet (Tevebolag)
77 220 Uthyrning av videokassetter och dvd-skivor (Distributionsbolag)
Kommentar: 60 200 Planering av TV-program och sändningsverksamhet visar ingen stapel för 2010-2014 på grund
av att statistikutdraget har blivit sekretesskyddat enligt det regelverk SCB måste följa.
Källa: SCB
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FIGUR 5.1.5 Antal anställda inom branschkategorin Film & TV, branschgruppen Audiovisuellt och
kulturella och kreativa näringar totalt, 2010-2015
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Källa: Kreametern (Tillväxtverket, 2017)
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5.1.3

Omsättning

Vi ser i figur 5.1.7 att marknadens totala storlek ökade för alla tre grupper mellan 2010
och 2015, eftersom omsättningen ökade.
”Film & TV” omsatte drygt 35 miljarder kronor 2015, och hade en årlig tillväxttakt på
knappt 2 procent. Produktionsbolagen och tevebolagen stod för den största delen av
omsättningen 2015, branscher som även växte omsättningsmässigt.
Samtidigt är det tydligt att film- och tevebranschen håller på att förändras, så att
marknaderna för distribution och video- och dvd-uthyrning krymper.

FIGUR 5.1.6 Omsättning i miljoner kronor i branschkategorin Film & TV fördelat på SNI-koder, 20102015
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59 110 Produktion av film, video och TV-program (Produktionsbolag)
59 120 Efterproduktion av film, video och TV-program (Efterproduktionsbolag)
59 130 Film-, video- och TV-programdistribution (Distributionsbolag)
59 140 Filmvisning (Filmvisningsbolag)
60 200 Planering av TV-program och sändningsverksamhet (Tevebolag)
77 220 Uthyrning av videokassetter och dvd-skivor (Distributionsbolag)
Kommentar: 60 200 Planering av TV-program och sändningsverksamhet visar ingen stapel för 2010-2014 på grund
av att statistikutdraget har blivit sekretesskyddat enligt det regelverk SCB måste följa.
Källa: SCB
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FIGUR 5.1.7 Omsättning i miljoner kronor i branschkategorin Film & TV, branschgruppen Audiovisuellt
och kulturella och kreativa näringar totalt, 2010-2015
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Källa: Kreametern (Tillväxtverket, 2017)
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5.1.4

Förädlingsvärde – bidrag till bruttonationalprodukten

Branschkategorin ”Film & TV”:s bidrag till bruttonationalprodukten (BNP), det vill säga
förädlingsvärdet, har varit relativt konstant över tid. Vi ser en svag utveckling. Detta tyder
på låg tillväxt i film- och tevebranschens produktivitet, vilket kan bero på en hårdnande
konkurrens eller en vikande marknad.
År 2015 stod produktionsbolagen och tevebolagen tillsammans för 79 procent av
branschernas samlade förädlingsvärde.
De olika delarna inom ”Film & TV” har dock utvecklats mycket olika över tid.
Efterproduktionsbolagen och biograferna hade stark tillväxt sett till förädlingsvärdet
2010–2015, vilket innebär att försäljningsvärdet på deras varor och tjänster ökade kraftigt
i förhållande till de varor och tjänster som förbrukats till produktionen. Biografernas goda
utveckling kan ha att göra med att de sålt fler tilläggstjänster och ökat sin kringförsäljning
i samband med biobesöken.
FIGUR 5.1.8 Förädlingsvärde i miljoner kronor i branschkategorin Film & TV fördelat på SNI-koder,
2010-2015
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59 110 Produktion av film, video och TV-program (Produktionsbolag)
59 120 Efterproduktion av film, video och TV-program (Efterproduktionsbolag)
59 130 Film-, video- och TV-programdistribution (Distributionsbolag)
59 140 Filmvisning (Filmvisningsbolag)
60 200 Planering av TV-program och sändningsverksamhet (Tevebolag)
77 220 Uthyrning av videokassetter och dvd-skivor (Distributionsbolag)
Kommentar: 60 200 Planering av TV-program och sändningsverksamhet visar ingen stapel för 2010-2014 på grund
av att statistikutdraget har blivit sekretesskyddat enligt det regelverk SCB måste följa.
Källa: SCB
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FIGUR 5.1.9 Förädlingsvärde i miljoner kronor i branschkategorin Film & TV, branschgruppen
Audiovisuellt och kulturella och kreativa näringar totalt, 2010-2015
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Källa: Kreametern (Tillväxtverket, 2017)
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5.2

Film- och tevebranschen samt kulturella och kreativa näringar
jämfört med hela ekonomin

5.2.1

Antal företag

Antalet företag inom ”Film & TV” växte mycket kraftigt 2007–2015 jämfört med hela
ekonomin, och jämfört med de kulturella och kreativa näringarna i stort.

FIGUR 5.2.1 Antal företag inom branschkategorin Film & TV, kulturella och kreativa näringar totalt och
hela näringslivet, 2007-2015 (index 100 = år 2007)
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Källa: (Sweco, 2017)
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5.2.2

Antal anställda

Sett till antal anställda är bilden omvänd: Företagen inom ”Film & TV” utvecklades svagt,
både jämfört med de kulturella och kreativa näringarna i stort och jämfört med hela
ekonomin.

FIGUR 5.2.2 Antal anställda inom branschkategorin Film & TV, kulturella och kreativa näringar totalt
och hela näringslivet, 2007-2015 (index 100 = år 2007)
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Källa: (Sweco, 2017)
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5.2.3

Omsättning

Omsättningen inom ”Film & TV” följde tillväxtutvecklingen inom de kulturella och kreativa
näringarna i stort och inom hela ekonomin mellan 2007 och 2015.

FIGUR 5.2.3 Omsättning i branschkategorin Film & TV, kulturella och kreativa näringar totalt och hela
näringslivet, 2007-2015 (index 100 = år 2007)
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5.2.4

Förädlingsvärde – bidrag till bruttonationalprodukten

Sett till bidraget till bruttonationalprodukten (BNP), det vill säga förädlingsvärdet, var
tillväxten svag inom ”Film & TV” från 2010, jämfört med de kulturella och kreativa
näringarna i stort och jämfört med hela ekonomin.

FIGUR 5.2.4 Förädlingsvärde i branschkategorin Film & TV, kulturella och kreativa näringar totalt och
hela näringslivet, 2007-2015 (index 100 = år 2007)
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5.3

Djupstudie: digital efterproduktion

När vi studerar film- och tevebranschen noterar vi att tillväxten har varit exceptionellt
stark inom området efterproduktion. Hur kommer det sig, och kan utvecklingen tänkas
forsätta?
I området efterproduktion ingår företag som arbetar med ljud, redigering,
textbearbetning, färgläggning, bildbearbetning, visuella effekter med mera.
Vid en snabb överblick tycks de flesta företag med sådana verksamheter ha brottats med
låg tillväxt under många år, i likhet med film- och tevebranschen som helhet.
Efterproduktionsbolagens verksamheter tycks ha ett direkt och linjärt samband med övrig
filmproduktion: Färre filminspelningar i Sverige minskar efterfrågan även på
efterproduktion. Den stora tillväxtökningen tycks uteslutande vara kopplad till företag
med verksamhet inom digital efterproduktion.
Vi har därför valt att särskilt djupstudera digital efterproduktion. Då kan vi inte använda
någon grupp i SNI-systemet, som konstruerades före digitaliseringen. I stället har vi
subjektivt valt ut 20 företag, som alla har verksamhet inom digital efterproduktion och i
flera fall även inom digital produktion.2

2

De 20 undersökta bolagen med verksamhet inom digital efterproduktion är: CAN Film AB, The Chimney Pot
Sverige AB, CloudBerry Post AB, Europa Sound Production AB, FABLEfx AB, Filmgate AB, FilmLance
International AB, Good film and post, Goodbye Kansas Holding AB, Haymaker AB, Important Looking Pirates
AB, Lillasyster Produktion AB, Ljudbang AB, Nordic United, Ponytail Sound AB, Red Pipe Studios AB, Shoot &
Post AB, Swiss International AB, Syndicate AB, och The Line AB. Dessa bolag återfinns i SNI-koderna 59 110,
59 120, 59 200, 63 110 och 73 111.
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Vi valde företag som
•
•
•

är spridda över hela Sverige
är både mindre och större
arbetar med flera olika moment inom efterproduktion.

Vi gick igenom företagens bokslut 2007–2016. Där hämtade vi uppgifter om antal
anställda och nettoomsättning.
Vi jämför också resultaten från boksluten med utvecklingen i andra delar av näringslivet.
Resultaten i detta avsnitt kan dock inte rakt av jämföras med resultaten i avsnitt 5.1 Filmoch tevebranschen jämfört med kulturella och kreativa näringar i stort, eftersom vi
har använt olika källor och tidsperioder.

5.3.1

Antal anställda i de 20 utvalda företagen

År 2016 hade de 20 utvalda företagen totalt cirka 500 helårsanställda – i genomsnitt 25
anställda per företag. Ett fåtal företag stod för en hög andel av de anställda. Det största
företaget, Chimney Pot AB, hade drygt 300 anställda och stod därmed för 60 procent av
alla anställda.
Mellan 2007 och 2016 mer än tredubblades det totala antalet anställda i de 20 företagen
(se figur 5.3.1). Även om vi bortser från Chimney Pot växte antalet anställda.
Medianföretaget hade dock 7 helårsanställda både 2007 och 2016, vilket visar att
tillväxten främst drevs av ett mindre antal framgångsrika företag. I 3 av de 20 företagen
hade antalet anställda minskat under perioden. (Sweco, 2017)

FIGUR 5.3.1 Antal anställda inom företagsgruppen digital efterproduktion, 2007-2015
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Källa: (Sweco, 2017)
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5.3.2

Omsättning i de 20 utvalda företagen

Även sett till omsättning var tillväxtutvecklingen stark. Den totala omsättningen för de 20
företagen växte från 265 miljoner kronor 2007 till 759 miljoner kronor 2016 – en tillväxt
på 186 procent. Chimney Pot stod för över 40 procent av företagens totala omsättning
både 2007 och 2016.
Omsättningen per företag ökade från i genomsnitt 27 miljoner kronor 2007 till 38
miljoner kronor 2016, en tillväxt på drygt 40 procent.
Den mycket kraftiga omsättningsökningen tycks framförallt vara kopplad till marknaden
för visuella effekter (VFX). VFX-företag har haft hög tillväxt, medan efterproduktionsbolag
överlag har brottats med låg tillväxt i många år, i likhet med film- och tevebranschen som
helhet. Färre filminspelningar i Sverige minskar efterfrågan även på efterproduktion. VFXföretagen kan däremot verka även på en marknad som är fristående från filminspelningar
i Sverige. (Sweco, 2017)
Utanför Sverige visar en rapport att efterproduktionen i USA vuxit med i snitt 1 procent
per år, medan VFX-företagen vuxit med i snitt cirka 11 procent per år. (Fikra (B), 2017)

FIGUR 5.3.2 Omsättning i tusental kronor i företagsgruppen digital efterproduktion, 2007-2015
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5.3.3

Antal anställda och omsättning i de 20 utvalda företagen jämfört med andra
delar av näringslivet

För att jämföra de 20 digitala företagen inom digital efterproduktion med andra delar av
näringslivet, har vi valt ut de data- och digitalintensiva företagsgrupper i SNI-systemet
som vi bedömer mest liknar företagen inom digital efterproduktion:
•

”Utgivning av programvara/dataspel” (SNI-kod 58.2): Företag som tillhandahåller
licenstjänster och på olika sätt distribuerar och ger ut programvara och dataspel,
samt utvecklar generella programvaror i samband med utgivning.
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•
•

”Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d.” (SNI-kod 62): Företag som
utvecklar programvara, applikationer, databaser med mera samt erbjuder konsultoch drifttjänster inom området.
”Informationstjänster” (SNI-kod 63): Företag inom databehandling, webbhotell
och hosting, webbstreamingtjänster och liknande. (Sweco, 2017)

I jämförelsen inkluderar vi också branschkategorin ”Film och TV” totalt (samma urval som
för ”Film & TV” i avsnitt 5.1 Film- och tevebranschen jämfört med kulturella och
kreativa näringar i stort).

5.3.3.1 Antal anställda
Antalet anställda i de 20 företagen inom digital efterproduktion ökade exceptionellt
mellan 2007 och 2015. Även de tre databranscherna vi bedömt som relaterade hade en
stark utveckling jämfört med samtliga näringsgrenar i ekonomin. I branschen
”Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d.” ökade till exempel antalet anställda
med över 50 procent under perioden. Detta överskuggas dock av utvecklingen inom digital
efterproduktion. En viktig förklaring är vårt snäva urval av företag. (Sweco, 2017)
FIGUR 5.3.3 Branschjämförelser i antal anställda, 2007-2015 (index 100 = år 2007)
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5.3.3.2 Omsättning
Företagen inom digital efterproduktion tredubblade som sagt sin omsättning mellan 2007
och 2015. Figur 12 visar en liknande tillväxt i branschen ”Informationstjänster” vid
utgången av 2015. Även branscherna ”Utgivning av programvara/dataspel” och
”Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d.” växte betydligt mer än ekonomin i
stort.

FIGUR 5.3.4 Branschjämförelser i omsättning, 2007-2015 (index 100 = år 2007)
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Analysen är dock inte helt representativ för företagen inom digital efterproduktion. Ett
antal företag i branschen har rimligen haft en svagare utveckling än de 20 företag vi utgått
från. (Sweco, 2017)

40/111

5.4

Utblick: Film- och tevebranschen i europeiska länder med
produktionsincitament

European Audiovisual Observatory (EAO) är en del av Europeiska rådet och
sammanställer offentlig information om de audiovisuella näringarna i Europa. År 2017
rapporterade EAO att världsmarknaden för antalet genomförda filmproduktioner hade en
genomsnittlig årlig tillväxttakt på 2,7 procent de senaste 5 åren (2012–2016) –något
högre än den svenska tillväxttakten på 2,2 procent.
Sett till hela EU har antalet genomförda filmproduktioner ökat varje år sedan 2012, med
en årlig tillväxttakt på 2,6 procent, till 1 740 produktioner 2017.
Antalet filmproduktioner i Sverige har alltså ökat något långsammare än i EU och hela
världen.
År 2014 publicerade EAO studien Impact Analysis of Fiscal Incentive Schemes Supporting
Film & Audiovisual Production in Europe. Studien visade att
•
•

•

produktionsutläggen ökade i de undersökta länderna med produktionsincitament,
med i genomsnitt 9 procent per år
tillväxten var mycket högre, 15–20 procent, i de länder som nyligen hade infört
produktionsincitament, medan utvecklingen tenderade att vara svagare i länder
som redan haft produktionsincitament länge och som redan producerade mycket
film
film- och teveproduktionen generellt ökar till full kapacitet omedelbart när ett land
inför produktionsincitament. (Sweco, 2017)
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5.4.1

Italien – drivande för tillväxten i EU

Italien har varit ett av de drivande länderna bakom tillväxten av antalet filmproduktioner i
EU, med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 7,8 procent, rapporterar EAO. År 2016
producerades 224 filmer i landet – både de helt inhemska produktionerna och de
internationella samproduktionerna ökade. Italien införde produktionsincitament 2009,
och det har växt successivt. En ny lag från 2017 ökar möjligheten att få stöd ytterligare.
(Sweco, 2017)

5.4.2

Spanien – kraftig ökning av inhemsk filmproduktion

Även i Spanien har antalet filmproduktioner ökat kraftigt, med en genomsnittlig årlig
tillväxttakt på 8,7 procent de senaste 5 åren (EAO 2017). Framförallt har antalet inhemska
produktioner ökat kraftigt. Ett antal stora teveproduktioner har även förlagts till Spanien
de senaste åren, och skattereduktioner uppges ha spelat en avgörande roll. (Sweco, 2017)

5.4.3

Storbritannien – färre filmer men kraftig branschtillväxt

I Storbritannien trädde den nuvarande modellen för produktionsincitament (”Film Tax
Credit”) i kraft 2007, och budgeten har successivt ökat.
Antalet filmproduktioner har dock minskat tydligt de senaste åren, enligt EAO (2017),
framförallt 2016.
I Storbritanniens officiella statistik kan vi relativt väl identifiera film- och tevebranschen, i
linje med vår tidigare analys för Sverige. Vi kan se att omsättningen ökade kraftigt i
Storbritanniens film- och tevebransch mellan 2011 och 2015 jämfört med Sveriges. År
2015 omsatte film- och tevebranschens tre huvudgrupper drygt 10 miljarder pund, enligt
statistik från det nationella statistikkontoret (huvudgrupperna ”Film and video
production”, ”Film and video distribution” och ”Film exhibition”). Branschen växte med
närmare 50 procent mellan 2007 och 2015, vilket kan jämföras med den svenska
tillväxten under samma period på 16 procent.
Även sett till den brittiska film- och tevebranschens bidrag till bruttonationalprodukten
(BNP), det vill säga förädlingsvärdet, var tillväxten mycket god, med en ökning på över 70
procent 2007–2015. Detta kan jämföras med Storbritanniens samlade förädlingsvärde,
som växte med drygt 20 procent under samma period, och med den svenska film- och
tevebranschens svaga tillväxt på 1 procent.
Vi bör påpeka att 2007 var ett svagt år för den brittiska film- och tevebranschen, vilket
innebär en stark procentuell utveckling från detta år. Oavsett startår är det dock tydligt att
den brittiska film- och tevebranschen haft en betydligt större tillväxt än den svenska filmoch tevebranschen under senare år, både sett till marknadens storlek och dess bidrag till
landets BNP.
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Figur 5.4.1 Förädlingsvärde i film- och tevebranschen och hela näringslivet i Storbritannien, 2007-2015
(index 100 = år 2007)
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Om vi delar in siffrorna efter delbranscher ser vi att distributionsbolagen har drivit den
gynnsamma utvecklingen inom film- och tevebranschen i Storbritannien. Tillväxten har
varit låg för produktionsbolag och efterproduktionsbolag – en tydlig skillnad mot Sverige
där marknaden för framförallt efterproduktion har vuxit kraftigt. Samtidigt stod
efterproduktionen i Storbritannien för drygt 13 procent av film- och tevebranschens
omsättning, mot endast 3 procent i Sverige. Även om definitionerna av delbranscherna
kan skilja sig åt mellan länderna tyder det på en betydligt större och mer mogen marknad
för efterproduktion i Storbritannien än i Sverige. (Sweco, 2017)
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6

Analys: Filmens konkurrensvillkor

I det här kapitlet belyser vi förutsättningarna för att genomföra filminspelningar i Sverige i
dag, och vilka samhällsekonomiska effekter filminspelningarna har haft fram till nu.
Regeringen har meddelat att ett eventuellt svenskt produktionsincitament i första hand
ska analyseras ur ett näringspolitiskt perspektiv. (Närings- och kulturdepartementen,
2016)
Den nationella näringspolitikens mål är främst att stärka den svenska konkurrenskraften
och skapa gynnsamma förutsättningar för att driva företag. Vi analyserar därför dagens
situation för filminspelningar ur detta perspektiv.
Det främsta målet för statens regionala tillväxtpolitik är vidare ”utvecklingskraft i alla
delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft” (Regeringskansliet, 2015).
Regeringen har fastslagit att varje regions attraktionskraft är en viktig utgångspunkt både
för stärkt konkurrenskraft och i det regionala tillväxtarbetet. Vi analyserar därför dagens
situation för filminspelningars regionala påverkan ur detta perspektiv.

6.1

Den svenska film- och teve-branschens konkurrenskraft

6.1.1

Svag utveckling de senaste åren

Film- och tevebranschen går igenom stora förändringar och möter stora utmaningar, som
beskrivet i tidigare kapitel. De senaste åren har utvecklingen varit svag sett till det totala
antalet sysselsatta i den svenska film- och tevebranschen, och sett till branschens samlade
bidrag till bruttonationalprodukten (BNP), det vill säga förädlingsvärdet, som varit relativt
konstant över tid.
Marknaden har visserligen vuxit för produktionsbolagen, som utgör den största delen av
film- och tevebranschen. Men förädlingsvärdet har utvecklats svagt, vilket tyder på att
produktiviteten inte har ökat mycket – och att konkurrenskraften därmed varit svag. År
2015 stod produktionsbolagen för 79 procent av branschens samlade förädlingsvärde.
(Sweco, 2017)

6.1.2

Största hindret: att finansiera filmproduktionerna

Produktionsbolagens verksamhet kräver ofta stora utlägg i början. Samtidigt kommer
vinsterna ofta sent. Detta innebär höga risker. De små och mellanstora företagen tycks
därför ha mycket svårt att hitta lämplig privat finansiering. Det kan till exempel vara svårt
att få låna pengar till produktionen innan produktionen kan betalas av marknaden.
Därmed begränsas företagens produktutveckling av ett för litet rörelsekapital.
Samtidigt är det avgörande för framgång i filmbranschen att kunna agera och konkurrera
internationellt under förproduktionsfasen, eftersom det är då man efterfrågar och avtalar
om finansiering och partnersamarbeten. Alla produktionsbolag vi kontaktat ser
svårigheterna att finansiera produktionerna som sitt största hinder. Situationen blir ännu
svårare av den upplevt snedvridna konkurrensen på grund av existerande
produktionsincitament i resten av Europa, i kombination med höga löner och höga priser i
Sverige. De största svenska konkurrensfördelarna upplevs vara tillgången till kompetenta
filmarbetare, den goda kvaliteten hos svenskt drama och Sveriges unika miljöer. Dessa
styrkor skulle kunna innebära goda förutsättningar att producera många svenska filmer
och samtidigt locka utländska filmbolag. Men de intervjuade aktörerna upplever allt oftare
att de svenska styrkorna inte väger upp de höga kostnader som produktion i Sverige
innebär.
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Eftersom utvecklingsstadiet i produktionen är svårfinansierat, har filmbolagen sällan nog
med resurser för att utveckla manus. Många dramatiker och manusförfattare tycker att det
är svårt att få tillräckligt betalt för sitt arbete. Det uppstår en ond cirkel där
produktionsbeslut forceras fram, trots att manuset inte är färdigt, vilket skadar projektet i
slutändan.
De intervjuade nämner också en brist på till exempel ljudtekniker och ljussättare som en
konkurrensnackdel. Dessa yrkesgrupper får inte samma erfarenhet som sina
internationella kollegor, till följd av det låga antalet produktioner i Sverige. Många
produktionsbolag tvingas därför rekrytera utländsk arbetskraft. (BCG, 2017)

6.1.3

Nya distributionskanaler slår mot distributionsbolagen

Distributionsbolagens marknader har krympt, och sysselsättningen har minskat kraftigt.
Det beror antagligen mycket på nya distributionskanaler, som vod-tjänster (”video på
beställning”) och piratkopiering. (Sweco, 2017)

6.1.4

Stark tillväxt för digital efterproduktion och biografer

Bolag inom digital efterproduktion visar däremot mycket stark tillväxt sett till
förädlingsvärdet: Deras varor och tjänster har ökat kraftigt värde i förhållande till de
insatsvaror som används i produktionen.
Även biograferna har haft stark tillväxt. Det kan ha att göra med att de sålt fler
tilläggstjänster och ökat sin kringförsäljning i samband med biobesöken. (Sweco, 2017)

6.1.5

Stora omställningar och tuff konkurrens

Sammanfattningsvis visar analysen att marknaden totalt har vuxit, vilket visar sig genom
omsättningstillväxten. Samtidigt har även antalet företag på marknaden ökat, vilket gör
konkurrensen hårdare. Antalet anställda och förädlingsvärdet har haft en svag utveckling.
Det är också tydligt att film- och tevebranschen håller på att förändras:
Efterproduktionsbolagens tillväxt ökar till exempel kraftigt, medan distributionsbolagens
marknader krymper. Personer i branschen har vittnat om stora omställningar och tuff
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konkurrens på produktionsmarknaden de senaste åren. På sikt kan vi därför anta att
antalet aktörer minskar.

6.2

Sveriges konkurrenskraft som inspelningsland på den
internationella marknaden

Antalet filmproduktioner i Sverige har ökat något mindre än i hela EU och i hela världen.
Utländska produktioner väljer bort Sverige till förmån för länder med likartade
inspelningsmiljöer och lägre kostnader. Samtidigt spelas svenska filmer in i billigare
länder, också när de ska skildra svenska miljöer.

6.2.1

Produktionsbolag söker kreativ kvalitet billigt – globalt

Varje film- och teve-produktion har en produktionskedja som går från idé och
förproduktion till produktionsarbete inklusive inspelning och vidare till distribution och
konsumtion. Den drivande och samlande aktören i denna kedja är vanligen en producent
som arbetar på ett produktionsbolag. Det är detta produktionsbolag som avtalar, köper in
och betalar för alla de olika varor och tjänster som behövs för att få filmen gjord.
Produktionsbolaget kanaliserar filmprojektets utgifter och intäkter. Producenten har
samtidigt det yttersta ansvaret för filmproduktionens kreativa och artistiska resultat
(jämför avsnitt 4.2.1 Film- och tevebranschens internationella produktionskedja).
Producenten vill alltså försöka realisera filmskaparnas kreativa vision – på ett så
ekonomiskt förmånligt sätt som möjligt. Producenten bedömer därför flera parametrar
innan hen väljer inspelningsland.
De kreativa förutsättningarna har betydelse: kompetens, unika miljöer att filma i med
mera. När en av filmerna om Narnia skulle spelas in konkurrerade Sverige till exempel
med Ukraina, Irland och Nya Zeeland om vilket kargt vinterlandskap som skulle användas.
Det blev Nya Zeeland. (Sweco, 2017)

46/111

De ekonomiska förutsättningarna är också viktiga för producentens val av
inspelningsland. Det gäller även för svenska producenter. Här ger vi två exempel från
senare år – två filmer som utspelar sig i Sverige och är baserade på böcker av svenska
författare:
1. Gentlemen (2014): Produktionsbolaget B-Reel valde att spela in filmen och
teveserien Gentlemen i Vilnius, Litauen. Skälen var framförallt ekonomiska, trots
att Litauen då inte hade några produktionsincitament. Det låga löneläget,
arbetstider och lägre byggkostnader var avgörande, liksom tillgången till rätt sorts
miljöer.
2. Den allvarsamma leken (2016): Filmen Den allvarsamma leken spelades in i
Budapest, Ungern. Här var möjligheten till produktionsrabatt helt avgörande för
valet av land.
Tillväxtverket och Svenska Filminstitutet konstaterar därmed att:
Alla organisationer i alla länder som vill erbjuda sina tjänster på den internationella
marknaden för filmproduktion, måste kunna konkurrera internationellt i en tidig fas.
Det är avgörande för framgång, mätt i internationella investeringar i det egna
landet och i antal val av inspelningsplatser i det egna landet.
Vi kan också formulera det så här:
Produktionsbolags export- och internationaliseringsarbete sker redan i
förproduktionsfasen, när de efterfrågar och avtalar om finansiering och
partnersamarbeten.

6.2.2

Marknadspreferensanalys: Vad vill internationella producenter ha?

6.2.2.1 Vår modell för marknadspreferensanalys
Vi har ställt oss frågorna:
•
•

Vilka faktorer väger internationella producenter in, och vad är viktigast, när de
väljer inspelningsplats? Kan vi visualisera hur producenter balanserar mellan
kreativ vision och ekonomi?
Kan vi på något sätt beräkna hur Sverige placerar sig som inspelningsland på den
internationella marknaden?

För att svara på frågorna har vi analyserat marknadspreferenser hos internationella
producenter som är intresserade av att spela in i europeiska länder. Så här gick analysen
till:
1. Vi ställde frågorna till internationella producenter och internationella
filmkommissionärer, i en kombination av enkätundersökning och djupintervjuer.
2. Vi identifierade producenternas viktigaste argument för att välja inspelningsland.
3. Vi viktade de olika argumenten, och delade in dem i två grupper som svarade mot
producentens kreativa respektive ekonomiska uppdrag: Ease of production – de
praktiska argumenten för att välja ett specifikt inspelningsland – och Economic
attractiveness – de ekonomiska argumenten.
Ett potentiellt inspelningsland (eller en marknad) bör försöka rankas så högt som
möjligt på både skalan för Economic attractiveness och skalan för Ease of
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production. Om producenter bedömer att det är för dyrt att spela in i ett visst land,
så kanske det inte spelar någon roll hur tillgängligt och enkelt det är att spela in i
landet. Samtidigt blir ett land aldrig maximalt konkurrenskraftigt om det finns
stora hinder för att få filmen gjord, även om inspelningen är billig.
4. Vi analyserade ett antal europeiska länder, inklusive Sverige, enligt modellen vi
utvecklat. Varje land fick ett antal poäng på de 100-gradiga skalorna för Ease of
production respektive Economic attractiveness. (Fikra (A), 2017)

6.2.2.2 Resultat av marknadspreferensanalysen
Marknadspreferensanalysen visar hur internationella producenter ser på varje land som
inspelningsplats jämfört med de andra länderna. På så sätt får vi en uppfattning om
Sveriges konkurrenskraft som inspelningsland.
Ease of production: jämn konkurrenskraft
För Ease of production jämförde vi 13 länder, som vi bedömde kunde betraktas som
konkurrenter till Sverige. Resultat:
•
•
•

Storbritannien rankas högst.
Sverige ligger på plats 5.
9 av länderna ligger mycket nära varandra på den 100-gradiga skalan. Det tyder på
en relativt jämn konkurrenskraft, till exempel när det gäller etablerad
infrastruktur och filmarbetare som kan leverera kvalitet.
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Economic attractiveness: Sverige är sämst
För Economic attractiveness kunde vi jämföra fler länder, 16 stycken, eftersom vi hade
tillgång till mer data. Resultat:
•
•
•

Frankrike rankas högst.
Sverige rankas lägst.
Det är mycket stor skillnad mellan Frankrike och Sverige på den 100-gradiga
skalan: mer än 50 enheter. Det tyder på en kraftigt ojämn konkurrenskraft. (Fikra
(A), 2017)

FIGUR 6.2.1
Producenters rangordning av länders
index för Ease of Production

FIGUR 6.2.2
Producenters rangordning av länders
index för Economic Attractiveness
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6.2.3

Svenska branschaktörer: Svårt att spela in i Sverige

Våra intervjuer med svenska branschaktörer visar tydligt på en allmän upplevelse av att
det blivit allt svårare att
•
•

locka utländsk produktion till Sverige
hålla kvar svensk produktion och talang i Sverige.

Branschaktörerna menar att Sverige helt enkelt inte står sig som inspelningsland i
konkurrensen med andra, främst europeiska länder, som kan erbjuda mer attraktiva
villkor på grund av produktionsincitament.
Flera branschaktörer ger konkreta exempel på utländsk produktion som de upplever har
förlorats till andra länder därför att Sverige inte har något produktionsincitament. Ett
aktuellt exempel är den brittiska filmen Snömannen. Ett annat är HBO:s teveserie Game of
Thrones, som kunde ha gett 30 inspelningsdagar på Gotland.
De som konkurrerar direkt med Sverige är främst länder med liknande miljöer eller
infrastruktur, som tack vare produktionsincitament kan erbjuda ett pris som de svenska
konkurrensfördelarna inte väger upp, uppfattar branschaktörerna. De nämner Irland och
Belgien, östeuropeiska länder med låga priser och löner samt de geografiskt närbelägna
länderna Finland och sedan 2016 även Norge, som nyligen infört produktionsincitament.
(BCG, 2017)

6.2.4

Svenska branschaktörer och offentliga organisationer kan använda
marknadspreferensanalysen som verktyg

Svenska branschaktörer och offentliga organisationer kan med fördel använda vår
marknadspreferensanalys för att få veta mer om vad den internationella marknaden söker
i Sverige, och hur svenska aktörer skulle kunna stärka sin konkurrenskraft för att
attrahera fler filminspelningar (se 6.2.2 Marknadspreferensanalys: Vad vill
internationella producenter ha?). Här finns flera relevanta fakta om vilka faktorer
internationella producenter värdesätter mest i olika erbjudanden. Det går också att se vad
som skiljer sig i efterfrågan mellan till exempel amerikanska och europeiska producenter.
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6.2.4.1 Ease of production: Vad värderar producenterna högst?
Marknadspreferensanalysen visar att internationella producenter tycks uppleva relativt
små skillnader mellan länderna när det gäller ease of production. Det här tycker
producenterna är viktigast:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

utbud av miljöer (nära 20 procent)
tillgång på kompetens samt säkerhet (båda drygt 16 procent)
tillgång på infrastruktur (15 procent)
arbetstider (knappt 13 procent)
inspelningsvänlighet (drygt 12 procent)
kunskaper i engelska (drygt 8 procent).

Producenternas prioriteringar beror dock mycket på deras bakgrund och den aktuella
produktionen. Amerikanska producenter värderar till exempel säkerhet högre än andra,
och producenter med stora budgetar värderar tillgång på kompetens högre. (Fikra (A),
2017)

FIGUR 6.2.3 Producenters viktning av beslutskriterier i gruppen Ease of Production
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Källa: (Fikra (A), 2017)
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6.2.4.2 Economic attractiveness: Vad värderar producenterna högst?
För produktionsbeslut som gäller economic attractiveness går en stark skiljelinje mellan
länder med och utan produktionsincitament. Det här tycker producenterna är viktigast:
1.
2.
3.
4.

produktionsincitament (nära 37 procent)
lokala kostnader (drygt 29 procent)
nationella och regionala filmfonder (knappt 23 procent)
valutarisken (drygt 11 procent). (Fikra (A), 2017)

FIGUR 6.2.4 Producenters viktning av beslutskriterier i gruppen Economic Attractiveness
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6.2.4.3 Vill du veta mer om vad marknaden efterfrågar?
Vi går inte närmare in på marknadspreferensanalysen i den här rapporten. Det beror på
att dess resultat inte är direkt kopplade till frågan om produktionsincitament. Men du som
vill veta mer om din marknad kan läsa rapporten I huvudet på en producent (se bilaga 2).
Den är skriven av analysföretaget Fikra, som vi har låtit göra marknadspreferensanalysen
genom.
Mot slutet av vårt rapportarbete har vi också förstått att det finns en efterfrågan på ”grön
film” eller ”hållbar film”. Några branschaktörer menar att möjligheten att erbjuda
miljövänliga eller miljömärkta inspelningsmiljöer är på väg att bli ett allt viktigare
konkurrensmedel. Tyvärr har vi inte kunnat göra någon analys som belägger eller
nyanserar denna uppfattning. Men vi noterar att Film i Väst publicerade rapporten Hållbar
filmproduktion 2017.

52/111

6.3

Filminspelningars bidrag till den övriga ekonomin

6.3.1

Ökad efterfrågan – kvantitativ analys

Vi har velat bedöma empiriskt hur filminspelningar i Sverige skapar efterfrågan i Sverige,
det vill säga hur mycket en filminspelning påverkar näringslivet runt omkring
näringsgruppen ”Film & TV”. I Sverige saknas dock statistik för filminspelningarnas bidrag
till ekonomin. Vi måste därför utgå från olika film- och teveprojekts produktionsbudgetar,
även om detta är ett trubbigt verktyg.
För att få en uppfattning om en filminspelnings effekter studerade vi budgeterade inköp
för ett antal produktioner. Vi fördelade inköpen på fyra kostnadsområden som är centrala
i planeringen av film- och teveproduktion:
•

Kärnkostnader för film- och teveproduktion, till exempel kostnader för
produktionspersonal, studio- och kamerateknik, rättigheter, manus, scenografi,
kostym och konstnärlig personal. Dessa kostnader berör främst verksamheter som
sannolikt motsvarar företag i näringsgruppen ”Film & TV”, men även
verksamheter som sannolikt motsvarar företag i näringsgrupperna ”Litterärt och
konstnärligt skapande”, ”Bild och form” och ”Scenkonst”.

•

Kringkostnader för film- och teveproduktion, till exempel kostnader för musik,
reklam, litteratur, mode, design och viss digital produktion. Dessa kostnader berör
främst verksamheter som sannolikt motsvarar företag i näringsgruppen
”Kulturella och kreativa näringar”, men även verksamheter som sannolikt
motsvarar företag i näringsgruppen ”Film & TV”.

•

Kringkostnader för resor, boende
och mat. Dessa kostnader berör
främst verksamheter som sannolikt
motsvarar företag i näringsgruppen
”Besöksnäring”.

•

Kringkostnader för övriga utgifter,
till exempel kostnader för transporter
och lokaler.

Vi började med att analysera budgeterade inköp för 9 svenska filmer som producerades
2015–2016, med en budget på över 25 miljoner kronor. Genomsnittsbudgeten för dessa
filmproduktioner var 40 miljoner kronor, och det sammanlagda beloppet 360 miljoner
kronor.
Vi redovisar analysresultatet i figur 6.3.1.
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FIGUR 6.3.1 Budgeterade inköp via nio filmproduktioner fördelat på kostnadsområden
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Källa: (Fikra (B), 2017)

Vi konstaterar att 64 procent av produktionsbolagens budgetar gällde kärnkostnader för
att producera filmen. 18 procent gällde kringkostnader från framförallt kulturella och
kreativa näringar. 8 procent gällde kostnader från turism- och besöksnäringen –
kostnader för resor, boende och mat. (Fikra (B), 2017)

6.3.1.1 Filminspelningar i Sverige har mycket stor betydelse för de kulturella och
kreativa näringarna
De flesta branschområden i hela det svenska näringslivet har en viss direkt eller indirekt
effekt på kulturella och kreativa näringar, och vice versa. Byggbranschen använder till
exempel arkitekter, och i fordonsindustrin är design en viktig del. Men de flesta sådana
utbyten sker sannolikt endast med en eller kanske två av delbranscherna i de kulturella
och kreativa näringarna. Film- och tevebranschen påverkar däremot i princip alla övriga
delbranscher i de kulturella och kreativa näringarna, och vice versa, både direkt och
indirekt.
Det går inte att säga utifrån figur 6.3.1 hur
stor del av den genomsnittliga
produktionsbudgeten som gick till kulturella
och kreativa näringar. Flera verksamheter i
gruppen kärnkostnader var sannolikt SNIregistrerade som andra typer av kulturella
och kreativa näringar än ”Film & TV”. På
samma sätt var sannolikt en mindre del
verksamheter i gruppen kringkostnader SNI-
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registrerade inom ”Film & TV”, även om huvuddelen tycks vara kulturella och kreativa
näringar.
Vi bedömer att minst 20 procent av de budgeterade kostnaderna rimligen kan tänkas ha
gällt verksamheter inom kulturella och kreativa näringar som inte ingår i ”Film & TV”.
Siffran 20 procent kan eventuellt ge intryck av att filmproduktion inte påverkar övriga
kulturella och kreativa näringar ekonomiskt särskilt mycket. Men om vi sätter den
köpkraften i relation till bruttonationalprodukten (BNP), så blir det tydligt att
filmproduktion tycks påverka omsättningen i övriga kulturella och kreativa näringar
kraftigt. Vi jämför alltså, enligt klassisk ekonomisk teori, de 20 procent av en
filmproduktions budget som vi bedömer läggs på kulturella och kreativa näringar med de
kulturella och kreativa näringarnas samlade bidrag till BNP.
BNP är ett ekonomiskt mått på det sammanlagda förädlingsvärdet av alla varor och
tjänster som produceras i ett land under ett år.
De kulturella och kreativa näringarnas bidrag till BNP, exklusive offentliga verksamheter,
var i genomsnitt 2,97 procent år 2010–2015, enligt Kreametern (svensk nationell statistik
om kulturella och kreativa näringar) (Tillväxtverket, 2017).
För att jämförelsen ska bli helt rättvisande måste vi nu räkna bort film- och
tevebranschens del av de kulturella och kreativa näringarnas bidrag till BNP. Det totala
beloppet av alla de kulturella och kreativa näringarnas bidrag till BNP var 118 998
miljoner kronor 2015, exklusive offentliga verksamheter. De kulturella och kreativa
näringarnas bidrag till BNP minus näringsverksamhet i film- och tevebranschen var
110 249 miljoner kronor 2015, exklusive offentliga verksamheter. Det senare beloppet
motsvarar 2,64 procent av BNP 2015.
Vi kan nu räkna ut att 20 procent är nära 7 gånger så mycket som 2,64 procent. Det
betyder att för varje krona som en filminspelning omsätter kan det vara så att de övriga
kulturella och kreativa näringarnas andel av BNP ökar med 7 gånger, vid en oförändrad
BNP och med alla andra värden lika (så kallad ceteris paribus).
Hade filmproduktioners andel köp från övriga kulturella och kreativa näringar mätt i
procent varit lika stor som de kulturella och kreativa näringarnas, exklusive film- och
tevebranschens bidrag till BNP, det vill säga 2,64 procent, så hade alltså de övriga
kulturella och kreativa näringarnas bidrag till BNP inte förändrats alls. Och hade
filmproduktioners andel köp från övriga kulturella och kreativa näringar mätt i procent
varit mindre än de kulturella och kreativa näringarnas, exklusive film- och tevebranschens
bidrag till BNP, det vill säga under 2,64 procent, så hade de övriga kulturella och kreativa
näringarna vuxit mindre än den övriga ekonomin.
Därmed kan vi dra slutsatsen att övriga kulturella och kreativa näringar påverkas mycket
negativt när nu allt färre filmer spelas in i Sverige, och det kommer att bli ännu värre.

6.3.2

Ökad efterfrågan på tjänster från andra näringar – tre fallstudier

Vi går vidare med att belysa hur en film- eller teveproduktion kan påverka näringslivet
runt omkring beroende på filmgenre och medium. Vi har gjort tre fallstudier, av olika
karaktär. Dessa tre produktioner ingår inte bland de nio produktioner vi analyserat i figur
6.3.1. I fallstudierna analyserade vi projektens budget, och inte deras slutliga utfall.
Även här studerade vi budgeterade inköp och fördelade dem på de fyra
kostnadsområdena kärnkostnader, kringkostnader för film- och teveproduktion,
kringkostnader för resor, boende och mat samt kringkostnader för övriga utgifter.
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Vi konstaterar att fallstudierna ger en liknande bild som den samlade analysen av 9 filmer.
Film- och teveproduktion tycks påverka omsättningen i övriga kulturella och kreativa
näringar kraftigt. Den tycks också påverka omsättningen i besöksnäringen (resor, mat och
boende).

6.3.2.1 Exemplet Tommy (lång spelfilm)
Tommy kan betraktas som en relativt genomsnittlig svensk film när det gäller budget och
utgiftsfördelning. Det är en svensk thriller om efterspelet till ett rån.
•
•
•
•

Genre: Lång spelfilm.
Inspelning: Huvuddelen av filmen spelades in i Luleå och Boden, orter som få r
fö restä lla Stockholm, men man spelade också in i Stockholm och Gö teborg, cirka 5
dagar vardera. Totalt 10 inspelningsveckor.
Budget: 26 miljoner kronor.
Premiär: våren 2014. (Fikra (B), 2017)

FIGUR 6.3.2 Budgeterade inköp via filmproduktionen Tommy fördelat på kostnadsområden
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Källa: (Fikra (B), 2017)
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6.3.2.2 Exemplet Swoon (lång spelfilm)
Swoon är ett historiskt drama, en berättelse om förbjuden kärlek och ett krig mellan två
familjer under andra världskriget. Filmen är en ovanlig produktion för svenska
förhållanden. Produktionen har relativt mycket visuella effekter och hade mycket
kostymarbete. Musik är också en integrerad del av berättelsen. Filmen har i huvudsak
spelats in utanför Sverige inklusive arbete med specialeffekter. Exemplet illustrerar hur
filmproduktion kan påverka näringsverksamheter även utanför det egna
produktionslandets gränser.
•
•
•
•

Genre: Lång spelfilm.
Inspelning: 4 dagar i Stockholm, 28 dagar i Budapest. Visuella effekter i Belgien.
Detta är ett typiskt exempel på mobil filmproduktion.
Premiär: Filmen är under produktion och väntas få premiär 2018.
Budget: 50–60 miljoner kronor. (Fikra (B), 2017)

FIGUR 6.3.3 Budgeterade inköp via filmproduktionen Swoon fördelat på kostnadsområden
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Källa: (Fikra (B), 2017)
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6.3.2.3 Exemplet Innan vi dör (dramateveserie)
Innan vi dör är en svensk teveserie i 10 delar om starka familjeband, brutal maktkamp i
den undre världen och personliga offer. Mycket av musiken var specialkomponerad för
teveserien.
•
•
•
•

Genre: Dramateveserie.
Inspelning: Stockholm (inklusive efterproduktion).
Sändes: 2017.
Budget: 80–100 miljoner kronor. (Fikra (B), 2017)

FIGUR 6.3.4 Budgeterade inköp via teveproduktionen Innan Vi Dör fördelat på kostnadsområden
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6.3.3

Ökad konkurrenskraft för företag inom kulturella och kreativa näringar –
kvalitativ analys

Vi har konstaterat att filminspelningar genererar en mycket hög efterfrågan inom övriga
kulturella och kreativa näringar. Vi har också visat att det sker transaktioner mellan filmoch tevebranschen och i princip alla övriga delbranscher i de kulturella och kreativa
näringarna.
Vi har därför ställt oss frågan: Vad består denna efterfrågan i mer konkret – vad är det som
köps och varför?
Här gör vi en särskild djupanalys av frågan. Vi undersöker de delar av de kulturella och
kreativa näringarna som vi sett har allra störst koppling till film- och tevebranschen.
Informationen bygger på samtal med representanter som har gedigen kunskap om sin
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egen kulturella och kreativa delbransch, men också god inblick i dess förhållande till filmoch tevebranschen.
En filminspelning är en process som sysselsätter allt från skådespelare och musiker till
maskörer och studiotekniker. Filmproduktion påverkar därför naturligt övriga kulturella
och kreativa näringar betydligt.
Företagen inom de kulturella och kreativa näringarna är mer innovativa än genomsnittet
av företag. Tjänsteinnovationer är omkring 35 procent vanligare bland kulturella och
kreativa företag, enligt en av Tillväxtverkets egna mätningar. Det beror på att de kulturella
och kreativa företagen oftare samverkar med andra, särskilt när det gäller produktion,
utveckling och export. Nätverk har därför stor betydelse för företagen, eftersom de
underlättar samverkan och innovation, och därmed stärker företagens samlade
konkurrenskraft. (Tillväxtverket, 2015)

6.3.3.1 Exemplet musikbranschen
Musik är ofta en del av filmupplevelsen. Film- och tevebranschen samarbetar därför
ständigt med musikbranschen, och beroendet är ömsesidigt. När en film spelas in i Sverige

ökar inte bara möjligheten för ny svensk musik och svenska artister att medverka i
produktionen, utan även musikförlagen ser större chans att deras befintliga musikkatalog
blir utvald.
Det finns i princip tre typer av musik i film- och teve-produktioner:
•
•
•

specialkomponerad musik utan aktiv funktion i filmens manus – musik som är
särskilt viktig för genrefilm, skapar stämning och ibland har ett ledmotiv
redan inspelad musik där filmskaparna löser en licens och betalar
rättighetskostnad för att använda musiken i produktionen
specialkomponerad musik av populärartister, till exempel en liveinspelning i
filmen eller ett verk som används vid eftertexterna.
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Hur musikbranschen påverkas beror mycket på vilken typ av film som spelas in. En film
om en artist ökar sannolikt också intresset för artistens musik, till exempel Monica om
Monica Zetterlund eller Ted – för kärlekens skull om Ted Gärdestad. Filmen kan också vara
vägen in till musiken för en yngre generation som annars inte hade hittat dit.
Kompositören, artisten som framför verket eller rättighetsägaren får inkomster genom till
exempel ett avtal med filmproduktionen, eller genom annan upphovsrättsersättning.
Det kan också vara ekonomiskt gynnsamt för kompositörer att arbeta med rörliga medier,
till skillnad från att verka endast i musikindustrin. Kompositören kan få inkomster längre
fram i tiden om en film- eller teveproduktion når ut till en stor publik. Produktionen kan
säljas vidare till olika inhemska och utländska kanaler, och rättigheter och royaltier följer
med så länge de inte har förhandlats bort. (Fikra (B), 2017)

6.3.3.2 Exemplet egenföretagare bland konstnärlig, administrativ och teknisk personal
Konstnärlig, administrativ och teknisk personal i scen-, film- och tevebranschen är ofta
egenföretagare. Det är till exempel regissörer, skådespelare, scenografer, kostymörer,
dramatiker och olika tekniska filmarbetare. Många av dem organiseras fackligt av
Teaterförbundet. I dag är 85 procent av Teaterförbundets medlemmar egenföretagare.
Enligt Teaterförbundet försörjer sig egenföretagarna i flera av yrkena genom att ta
uppdrag i olika format, det vill säga genom att gå mellan teateruppsättningar,
reklamuppdrag, film- och teveproduktioner med mera. Enligt Teaterförbundet är det
också tydligt att uppdragen för de audiovisuella medierna är en viktigare inkomstkälla än
den traditionella scenkonsten. (Fikra (B), 2017)
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6.3.3.3 Exemplet dataspelsbranschen
Filmen och dataspelsvärlden befinner sig i en period av mediekonvergens – där filmer allt
mer använder tekniker för att bli så fantasifulla som möjligt, medan dataspel behöver
filmens hjälp att bli så trovärdiga som möjligt. Utbytet kommer troligen att förstärkas
ytterligare när nya visuella medier introduceras, inte minst så kallad virtual reality (VR).
Dagens filmberättande är också beroende av en avancerad teknologi som går framåt i
rasande takt. Det är en viktig förklaring till att gränserna mot andra kulturella och kreativa
näringar förskjuts, framförallt då gränserna mot dataspelsbranschen. Och Sverige är ett
världsledande land just inom dataspel.
Både film- och tevebranschen och dataspelsbranschen agerar på en global marknad där
både professionell kompetens och konsumenter möts över nationsgränser. Företagen ser
också ett värde i att närma sig varandra, inte bara för att förhandla om rättigheter, som
när dataspel blir filmer och tvärtom. För samtidigt som kraven på sofistikerad teknik ökar

inom filmen, vill man att dataspelen och grafiken ska se så realistisk ut som möjligt. Det
gör att personer med specifika kompetenser går mellan och berikar de bägge branscherna.
Josef Fares arbetar till exempel både som filmregissör och spelutvecklare.
Branscherna anlitar också allt fler fotografer med kunskaper om 3D-design. Film- och
dataspelsindustrin använder dessutom ofta gemensamma underleverantörer.
Kompetenser i form av animatörer, manusförfattare, regissörer och skådespelare går
mellan branscherna. Även teknikleverantörer har uppdragsgivare i båda branscherna, till
exempel leverantörer av viss mjukvara för 3D-optimering. I båda branscherna används
också till exempel studior för motion capture-teknik.
Även kapitalet går mellan branscherna. Ett exempel är det svenska spelföretaget Star
Breezes inköp av rättigheterna till teveserien The Walking Dead. (Fikra (B), 2017)
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6.3.3.4 Exemplet digital produktion och efterproduktion av visuella effekter
Det finns flera skäl till att marknaden växer snabbt för företag inom digital produktion av
rörlig bild och visuella effekter (VFX). Huvudorsaken är den snabba tekniska utvecklingen
och möjligheterna att göra allt mer avancerade effekter. Amerikanska studiofilmer lägger
inte sällan över 35 procent av sin budget på visuella effekter, jämfört med cirka 20 procent
för bara några år sedan. Exempelvis arbetade 1 250 personer, 48 procent av filmteamet,
med visuella effekter i filmen Captain America – Civil War (2016) från Marvel Studios.
Filmen hade en budget på cirka 250 miljoner amerikanska dollar.
En annan viktig anledning till att VFX-marknaden växer är att många internationella
tevebolag satsar allt mer på högkvalitativa serier med mycket specialeffekter, som Game of
Thrones, The Walking Dead och Westworld. Bakom teveseriernas framgångssaga ligger inte
minst de nya konsumtionsmönster till följd av internet som streamingbolagen Netflix, HBO
och Amazon lyckats utnyttja.

Ytterligare en anledning till VFX-marknadens tillväxt är att en allt starkare medelklass i
Asien efterfrågar inhemsk underhållning. Sist men inte minst bör vi nämna den
snabbväxande dataspelsmarknaden med mycket 3D-grafik som driver på utvecklingen,
och den allt närmare konvergensen mellan film, dataspel och visuella effekter.
Detta har också ökat tillväxten för svenska VFX-leverantörer, eftersom industrin för
visuella effekter och animation är internationell och efterfrågan på kompetens är stor.
Samtidigt spelar produktionsincitament en mycket stor roll när producenter väljer var i
världen de ska lägga sina VFX-uppdrag. Till exempel kan den kanadensiska provinsen
British Columbia erbjuda en kostnadsminskning på upp till 53 procent för arbetet med
visuella effekter, när de kombinerar regionala och nationella produktionsincitament. Även
Storbritannien kan erbjuda generösa subventioner och lockar till sig fler och större
produktioner än till och med Kalifornien. Därmed får svenska VFX-bolag mycket svårt att
konkurrera på samma villkor som kollegorna i Kanada och Storbritannien.
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Detta motiverade till exempel det svenska bolaget Goodbye Kansas att starta ett
dotterbolag i London. Produktionsincitament för film- och teveproduktion har alltså varit
viktigt för Goodbye Kansas expansionsstrategi. Knappt ett år efter att Londonkontoret
öppnades levererar det brittiska dotterbolaget tjänster till ett flertal amerikanska och
brittiska film- och teveproduktioner, och har vuxit till en verksamhet på närmare 30
personer. Om denna verksamhet i stället fanns i Sverige, hade det varit ett av Sveriges
största VFX-bolag. (Fikra (B), 2017)

6.3.4

Ökad efterfrågan för företag inom turism- och besöksnäring

Figurerna 6.3.1-6.3.4 visar att film- och teveproduktioner gör många direkta inköp från
turism- och besöksnäringen i form av resor, boende och mat. Turism- och besöksnäringen
påverkas dessutom indirekt på många sätt, vilket har större betydelse på lång sikt. När vi
analyserar dessa indirekta effekter och det vidare begreppet filmturism, behöver vi också
belysa platsens betydelse för filmturism, och hur platser som är av intresse för
filmturisters val av resmål utvecklas. Denna analys gör vi i avsnitt 6.4.3 Filminspelningar
ökar turistmålens attraktionskraft.
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6.4

Hur påverkar filminspelningar regional utveckling, tillväxt och
attraktionskraft?

Film- och tevebranschen skapar värden som de flesta länder i Europa har tagit fasta på,
liksom de svenska regioner som vi främst studerar närmare i den här rapporten.3 De
värden som regionernas utvecklingsavdelningar och regionala produktionscentrum tar
fasta på är mångfacetterade. Det är det konstnärliga och kulturella värdet i sig, men efter
hand har man fokuserat allt mer på möjligheterna till ekonomisk tillväxt, regional
attraktionskraft, filmturism och regional utveckling i bred bemärkelse.

6.4.1

Filminspelningar främjar regional utveckling

Tillgång till kultur är en viktig förutsättning för en regionalt attraktiv miljö där människor
och företag kan verka och växa. I regionernas utvecklingsstrategier ingår därför att främja
förutsättningarna för film och rörlig bild. På så sätt vill regionerna främja regional
utveckling, tillväxt och kulturliv – det framgår av regionernas särskilda strategier och
handlingsplaner för film och rörlig bild.
Regionerna främjar filmproduktion och utvecklar branschen genom att
•
•
•
•
•

bygga regionala produktionscentrum
ge finansiella stöd
vara med och samproducera film
satsa på stödstrukturer
delta i projekt som finansieras av regionalfondsprogram (Europeiska regionala
utvecklingsfonden).

I strategierna och handlingsplanerna tar regionerna tydligt fasta på att film inte bara är en
viktig kulturform, utan också skapar tillväxt, företagande, arbetstillfällen, synlighet och
regional utveckling. Därmed har regionerna också dubbla roller: Dels är de
utvecklingsansvariga aktörer med allmänna uppdrag att främja filmproduktion och
utveckla branschen. Dels investerar de i och samproducerar film och teve, i egenskap av
regionala produktionscentrum.
I rollen som utvecklingsansvariga aktörer gör regionerna bland annat insatser för att
främja
•
•
•
•
•
•
•
•
•

infrastruktur för filmproduktion
kompetensutveckling
utbildning
internationalisering
marknadsföring
visning och spridning
tillgänglighet
delaktighet och demokrati
produktion av film för barn och unga.

Regionerna finansierar delvis sina strategier för film genom de regionalfondsprogram som
förvaltas av Tillväxtverket.

3

Regionerna är Norrbotten, Stockholm-Mälardalen, Västra Götaland och Skåne, med tillhörande
produktionscentrum, Filmpool Nord, Filmregion Stockholm-Mälardalen, Film i Väst och Film i Skåne.
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Några exempel:
•

I Skåne har projektet Southern Sweden Creatives fått 8,2 miljoner kronor för att öka
internationaliseringsförmågan hos företag inom kulturella och kreativa näringar.
Projektet kommer att fokusera på rörlig bild och design, och 120 företag ska få
stöd för att utveckla sin exportkapacitet. 80 av dessa företag får dessutom
möjlighet att åka på internationella mässor för att marknadsföra sig själva samt
svenska företag och kulturella och kreativa näringar som helhet.

•

I mellersta Norrland har projektet Etablering filmfond och stärkt filmnäring i
Västernorrland fått 5,4 miljoner kronor för att skapa bättre förutsättningar för
film- och medieproduktion och öka konkurrenskraften. Målet är att minst 15 filmoch teveprojekt genomförs, och att de deltagande företagens omsättning ökar med
minst 30 procent.

•

I Stockholm-Mälardalen har projektet Smart kreativ stad – en ny modell för film,
digital media och innovativa processer i hållbar stadsutveckling fått 9,8 miljoner
kronor som ska stärka affärsutveckling och konkurrenskraft för små och
medelstora företag inom film och digital media.

Det intressanta är inte i första hand hur mycket ett ökat antal filminspelningar ökar den
regionala efterfrågan på ett finansiellt mätbart sätt, åtminstone inte på kort sikt. Film- och
tevebranschen har nämligen en begränsad omsättning jämfört med den totala ekonomin.
Mer intressant är att ta fasta på några variabler som inte riktigt låter sig mätas, men som
ryms i en välmående filmbransch, till exempel
•
•
•

6.4.2

värdet av ökad regional attraktionskraft
värdet av framgångsrika film- och teveproduktioner i termer av exponeringsvärde
och filmturism
det sociala värdet av att kulturlivet berikas.

Filminspelningar skapar regional efterfrågan

När en film spelas in uppstår mätbara direkta effekter på
den regionala efterfrågan, men också spridningseffekter
genom indirekta och inducerade effekter på den
regionala ekonomin, som stimulerar efterfrågan,
sysselsättning, konsumtion och företagande.
De direkta kostnaderna är framförallt kostnader för
•
•
•
•
•

lön till de anställda i själva filmproduktionen
catering
kommunikations- och transportlösningar
hyra av utrustning, lokaler och rekvisita
byggnads- och säkerhetsarbeten av utomstående
näringsidkare.

För att möta denna efterfrågan måste de lokala
näringsidkarna i sin tur ofta nyanställa och köpa varor
och tjänster från underleverantörer – indirekta
kostnader.
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Vidare uppstår inducerade effekter – den inkomstökning som följer av den direkta och
indirekta ökningen av efterfrågan, som invånarna till viss del spenderar på varor och
tjänster som produceras i regionen.
I figur 6.4.1 sammanfattar Cloudberry hur efterfrågan stiger i den regionala ekonomin
med teve- och filmproducenternas direkta utgifter. (Sweco, 2017)

FIGUR 6.4.1 Filmproduktions regionalekonomiska spridningseffekter

Källa: (Cloudberry (A), 2011)

6.4.2.1 Svårt att mäta effekterna exakt
De flesta studier av såväl enskilda film- och teveproduktioner som flera produktioner
sammantaget visar på omfattande, positiva regionalekonomiska spridningseffekter.
Det är dock svårt att mäta de indirekta och inducerade effekterna exakt. Flera studier
antar spridningseffekterna genom att uppskatta en multiplikatoreffekt i den regionala
ekonomin. Den uppstår genom produktionsbolagens direkta utgifter i regionen. I dessa
studier antas den totala regionalekonomiska nyttan av de direkta utgifterna under filmoch teveproduktionen vara produktionsutgifter * multiplikatoreffekt = regionalekonomisk
nytta.
Ett antal studier av spridningseffekterna från filminspelningar på den regionala ekonomin
utgår från att multiplikatoreffekten är 1,5 – ett antagande baserat på studier om andra
produktioner. Studierna är dock metodologiskt osäkra: Vi kan inte utesluta att de antingen
överskattar eller underskattar spridningseffekterna. Med något undantag inkluderar ingen
av studierna heller spridningseffekterna från filmturism och socialt kapital. Inte heller
prövar någon studie om film- och teveproduktioners närvaro i en region upprätthåller
regionens infrastruktur för medieproduktion, och därmed lockar ytterligare produktioner
genom sin blotta närvaro. Omvänt räknar ingen av studierna med risken för
arbetskraftsbrist inom produktionen, eller med att de lokala servicenäringarna skulle ha
låg kapacitet.
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6.4.2.2 Regional hävstångseffekt – regionens utgifter i relation till investeringen
Ett annat sätt att mäta regionalekonomisk nytta av regionala filmfonders samproduktion
är att beräkna de utgifter som uppstår i regionen i relation till regionens investering. Då
får vi ett slags mått på ”regional hävstångseffekt” på den investering som görs med
regionala medel. I en analys av fyra typexempel av film som har samproducerats av Film i
Väst varierar den ”regionala hävstångseffekten” från cirka 3 till 5. Vi kan illustrera detta
med två exempel:
•

Exempel A, svensk långfilm: Detta exempel är en samproduktion mellan Sverige
och Danmark. Filmen är gjord med en relativt liten budget, 14 miljoner kronor. Av
den totala budgeten avser cirka 7,5 miljoner kronor (54 procent) utgifter i Västra
Götaland (så kallad spend). Film i Västs finansiering uppgår till 2,5 miljoner
kronor, vilket är cirka 18 procent av filmens totala budget och cirka 33 procent av
de totala utgifterna i Västra Götalandsregionen. Om Film i Västs finansiering var en
förutsättning för att just denna film skulle produceras i regionen, har alltså en
satsning på 2,5 miljoner kronor från Film i Väst lett till direkta utgifter på 7,5
miljoner kronor i regionen.

•

Exempel B, internationell långfilm: Detta exempel är en samproduktion mellan
Sverige, Tyskland, Danmark, Norge och Nederländerna. Filmen är gjord med en
relativt stor budget, 52 miljoner kronor. 19,9 miljoner kronor (38 procent) av
budgeten avser utgifter i Västra Götaland. Film i Västs finansiering uppgår till 4,0
miljoner kronor, vilket är cirka 8 procent av filmens totala budget och cirka 20
procent av de totala utgifterna i Västra Götalandsregionen. Om Film i Västs
finansiering var en förutsättning för att just denna film skulle produceras i
regionen, har alltså en satsning på 4,0 miljoner kronor från Film i Väst lett till
direkta utgifter på 19,9 miljoner kronor i regionen. (inno Scandinavia och WSP,
2011)

Filmregion Stockholm-Mälardalen har beräknat förlorade värden, utifrån kontakter med
internationella producenter som övervägt att spela in i Sverige men sedan valt andra
lösningar. Ett exempel är den kommande amerikanska filmen The Girl in the Spider’s Web.
Den är baserad på svenska David Lagercrantz bok som bygger vidare på Stieg Larssons
karaktärer Lisbeth Salander och Mikael Blomkvist. Av totalt 55 planerade
inspelningsdagar har endast 5 förlagts till Sverige. Av den totala produktionsbudgeten på
cirka 700 miljoner kronor, har endast 10 miljoner kronor spenderats i Sverige.
Produktionsbolaget övervägde först att framförallt spela in filmen i Sverige, vilket kunde
ha fått ytterligare omkring 460 miljoner kronor att spenderas i Sverige.

6.4.3

Filminspelningar ökar turistmålens attraktionskraft

De många företag och anställda som arbetar med film- och teveproduktioner gör många
inköp från turism- och besöksnäringen i produktionsfasen. De köper resor, boende och
mat. Samtidigt påverkar en filminspelning i produktionsfasen den regionala ekonomin på
många andra sätt. Efter produktionsfasen påverkas framförallt turism- och
besöksnäringen.
Filminspelningar påverkar den turistekonomiska omsättningen i en kommun, en region
eller ett land. När filmturisterna är internationella besökare som konsumerar i en svensk
region så uppstår export. Regionens attraktionskraft och varumärke stärks mer ju fler
internationella filmturister som kommer, och ju mer intressant regionen blir som
filmturistmål bland internationella målgrupper. Detta förstärker också bilden av Sverige
som filmland och varumärket Sverige internationellt.
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FIGUR 6.4.2 Filmturismens olika aspekter

Källa: (Goldmedia & DIW Econ, 2017)

Filmturismen berör alla tre faser i produktionsprocessen: förproduktion, produktion och
efterproduktion. Filmturism inkluderar även turism vid platser med koppling till filmer,
teveserier, dokumentärer och så vidare.

6.4.3.1 Exempel på platser där turismen har ökat
Ett svenskt exempel på en sådan plats är Filmbyn Småland (före detta Barnfilmsbyn) i
Mariannelund i Jönköpings län. Den kan sägas representera ”Besök av attraktioner med
filmtema”, ”Besök av platser i teve och film”, ”Besök i filmstudior” och ”Guidade turer till
platser i teve och film” (jämför figur 6.4.2). Filmbyn Småland visar inspelningsmiljöer från
klassiska barnfilmer baserade på Astrid Lindgrens berättelser. Besökarna kan se 12
inspelningsplatser, bland annat för Katthult och Bullerbyn. De kan också se klassiska
studiobyggen och originalkostymer från filmer som Emil i Lönneberga, Saltkråkan och
Pippi Långstrump.
Ju mer internationellt framgångsrik en produktion blir, desto större är chansen att platsen
lockar internationella turister, och därmed ökar landets export. Många platser som har
visats i teveserier eller i flera filmer har lockat fler besökare över tid. Det finns till exempel
uppgifter om att Wallander-produktionerna, som spelades in i Ystad med omnejd, har ökat
mängden tillresta turister dit med 15 procent (Fikra (B), 2017). Efter 2001, när den första
filmen i Sagan om Ringen-trilogin hade premiär, ökade också antalet turister på Nya
Zeeland, där filmerna spelades in, med 17 procent. Under 2000-talet steg antalet sedan
successivt upp till 40 procent högre än under 1990-talet. På liknande sätt har
turistströmmarna till Nordirland och Kroatien ökat efter att teveserien Game of Thrones
började spelas in där. (Sweco, 2017) Här kan vi nämna att Game of Thrones producenter
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övervägde att förlägga 30 inspelningsdagar till passande miljöer på Gotland, men till sist
valde bort det på grund av kostnaden.
Vidare genererade Millennium-filmerna närmare 1 miljard kronor för turism- och
besöksnäringen i Stockholmsområdet, uppskattar Cloudberry (Cloudberry (A), 2011). Och
den tyska Inga Lindström-serien genererade 660 miljoner kronor i det sörmländska
området runt Nyköping (Fikra (B), 2017).
Internationellt framgångsrika film- och teveproduktioner kan alltså onekligen generera
turistekonomisk omsättning i en region och därmed öka företagens tillväxt och
konkurrenskraft. Men även externa faktorer som valutakurs och konjunkturläge påverkar
turistströmmarna.

6.4.3.2 Tre slags filmturister
Flera studier skiljer mellan tre slags filmturister:
•
•
•

turister som huvudsakligen besöker en plats tack vare film- eller teveproduktioner
(engelska: core screen tourists)
turister som har film eller teve som en av flera anledningar till besöket
turister som inte influeras av film eller teve men som senare får veta att platsen de
besökt har visats i en film- eller teveproduktion.

År 2015 gjorde Olsberg SPI en enkätstudie av besökare vid 10 platser i England som visats
i populära film- och teveproduktioner (Olsberg SPI (A), 2015). 10 procent av de svarande
var core screen tourists – de antas göra av med mer pengar än andra turister när de
besöker produktionsplatsen. Detta stämmer väl överens med resultaten från en
undersökning av Human Digital, där 13 procent av de tillfrågade valde turistmål efter en
film- eller teveproduktion (Fikra (B), 2017).
I en annan enkätstudie från Storbritannien angav 80 procent att film och teve påverkar
deras val av platser när de är ute och reser. I ytterligare en enkätstudie från Storbritannien
instämde 50 procent i samma påstående. Studierna undersökte dock inte närmare vad i
filmen eller teveproduktionen som lockat turisterna till platsen, eller exakt hur viktig den
varit för valet av resmål. Studierna hade också låg svarsfrekvens, vilket har kritiserats.
(Sweco, 2017)
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6.4.3.3 Regionalt utvecklingsansvariga aktörer vill kopplas in tidigt
Film- och teveproduktioner är alltså viktiga och kan användas strategiskt i arbetet med att
utveckla och marknadsföra såväl ett helt land som en viss plats. För att återvända till
exemplet Filmbyn Småland: Här kan det finnas möjlighet att bredda utvecklingen genom
att samarbeta med aktörer kring det väletablerade internationella turistmålet Astrids
Lindgrens Värld, och även Astrid Lindgrens Näs, i närliggande Vimmerby i Kalmar län.
Lokala och regionala verksamheter samt utvecklingsansvariga aktörer kan vidare ha stor
nytta av ett nationellt kunskapsstöd som berättar vilka de internationella filmturisterna är
och vad de söker. Då kan de planera insatser strategiskt och i god tid. Nationella aktörer
kan också behöva underlätta för regionerna att planera resurser tillsammans. Det är till
exempel tänkbart att många internationella besökare skulle vilja komma till Sverige för att
följa i Ingmar Bergmans fotspår under 2018, när det är 100 år sedan han föddes. En sådan
fråga kan involvera flera regioner och platser, till exempel Region Gotland (Fårö) och
Region Uppsala (Uppsala stad).
Regionalt utvecklingsansvariga aktörer inom turism- och besöksnäringen vill gärna bli
inkopplade tidigare i film- och teveproduktionen, för att kunna utnyttja filmens
exponering så mycket som möjligt. De ser också gärna att särskilt viktiga symboler för
regionen framträder i bild, exempelvis norrbottniska fjällandskap i teveserien Midnattssol
eller rapsfält i Skåne vid inspelningen av Wallander (Fikra (B), 2017). Två skilda intressen
kan dock stå mot varandra: turistmålets önskan om en positiv bild i film mot filmarnas
kreativa avsikter.
En del regionalt utvecklingsansvariga aktörer ser alltså film som något som kan stärka
besöksnäringens produktutveckling för internationella besökare. Det tycks samtidigt
behövas ytterligare utveckling, till exempel i strategidokument. Om vi tittar på de fyra
regioner som i dag har regionala produktionscentrum för film så kan vi konstatera:
•
•
•
•

6.4.4

Varken Film i Skåne eller Region Skånes strategi för ljud, media och bild har
riktlinjer för vilken roll filmturismen kan spela för skånsk film.
Västra Götalandsregionens handlingsplan för natur- och kulturturism saknar mål
och strategier för hur filmturismen kan förstärka effekterna av film- och
teveproduktionen i regionen.
Varken regionala styrdokument i Norrbotten eller Filmpool Nord har strategier för
att locka filmturister till Norrbotten. Filmpool Nord ska däremot marknadsföra
regionen som filmregion genom att synliggöra dess natur, kultur och människor.
Filmregion Stockholm-Mälardalen har som uttryckligt mål att synliggöra
Stockholmsregionen för att stärka dess konkurrenskraft. Det saknas dock
strategier för filmturism. (Sweco, 2017)

Utveckling inom ”Film & TV”, ”Audiovisuellt” samt ”Kulturella och kreativa
näringar” per region, 2010–2015

Här presenterar vi statistik för näringsutvecklingen i alla svenska regioner eller län, i de
delar av näringslivet som påverkas av antalet genomförda filminspelningar.
Vi visar utvecklingen för antalet företag och antalet anställda 2010–2015. Vi visar siffror
för näringsgrupperna ”Film & TV”, ”Audiovisuellt” samt ”Kulturella och kreativa näringar”.
Siffrorna kan jämföras med de nationella siffrorna i avsnitt 5.1 för samma näringsområden
och samma tidsperiod. Vi ser här att antalet företag i gruppen ”Film & TV” ökade i de flesta
regioner, medan antalet anställda ökade svagt eller minskade. Detta speglar sannolikt den
utmanande situation som branschen befinner sig i.
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FIGUR 6.4.3 Antal företag i branschkategorin Film & TV uppdelat per län, 2010-2015

Län

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Blekinge län

42

45

47

46

44

46

Dalarnas län

85

95

100

98

104

114

Gotlands län

35

29

33

31

32

26

Gävleborgs län

83

84

89

97

94

104

Hallands län

94

103

100

97

107

107

Jämtlands län

46

51

49

51

58

61

Jönköpings län

71

82

92

91

102

104

Kalmar län

58

65

63

69

65

67

Kronobergs län

51

61

59

61

64

61

Norrbottens län

95

91

94

105

106

115

588

647

674

682

715

738

3 514

3 824

4 007

4 181

4 365

4 541

63

73

78

74

74

80

123

139

144

159

169

161

Värmlands län

83

92

102

97

96

91

Västerbottens län

98

106

111

123

134

138

Västernorrlands län

63

71

76

75

79

88

Västmanlands län

57

61

75

79

73

76

Västra Götalands län

738

772

828

858

878

913

Örebro län

101

107

103

99

106

117

Östergötlands län

100

110

127

122

125

139

Skåne län
Stockholms län
Södermanlands län
Uppsala län

Källa: Kreametern (Tillväxtverket, 2017)
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FIGUR 6.4.4 Antal företag i branschgruppen Audiovisuellt uppdelat per län, 2010-2015

Län

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Blekinge län

53

63

63

63

62

66

Dalarnas län

103

115

119

117

123

135

Gotlands län

43

40

47

42

45

40

Gävleborgs län

102

101

101

109

112

116

Hallands län

109

120

120

117

125

123

Jämtlands län

55

61

60

62

67

69

Jönköpings län

82

92

103

104

118

120

Kalmar län

72

81

77

83

78

79

Kronobergs län

64

74

71

76

81

78

Norrbottens län

105

101

105

116

118

126

Skåne län

700

768

797

798

843

867

3 818

4 155

4 379

4 569

4 772

4 951

76

87

91

87

92

96

Uppsala län

150

173

185

200

208

200

Värmlands län

103

110

121

116

116

111

Västerbottens län

117

128

128

140

153

159

Västernorrlands län

84

91

97

94

96

101

Västmanlands län

76

79

92

92

87

93

Västra Götalands län

879

930

986

1 025

1 052

1 085

Örebro län

116

120

119

114

124

137

Östergötlands län

138

141

160

155

165

177

Stockholms län
Södermanlands län

Källa: Kreametern (Tillväxtverket, 2017)
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FIGUR 6.4.5 Antal företag i kulturella och kreativa näringar totalt uppdelat per län, 2010-2015

Län

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Blekinge län

982

1 036

1 078

1 111

1 111

1 143

Dalarnas län

2 211

2 302

2 366

2 332

2 380

2 403

Gotlands län

714

770

812

803

816

836

Gävleborgs län

1 849

1 928

1 939

1 956

1 949

1 942

Hallands län

2 736

2 917

2 985

3 011

3 060

3 096

Jämtlands län

1 136

1 177

1 207

1 219

1 239

1 259

Jönköpings län

2 238

2 357

2 444

2 407

2 493

2 516

Kalmar län

1 711

1 784

1 787

1 739

1 749

1 760

Kronobergs län

1 451

1 547

1 595

1 573

1 636

1 637

Norrbottens län

1 743

1 843

1 903

1 957

2 019

1 993

Skåne län

15 108

15 925

16 209

16 139

16 490

16 653

Stockholms län

47 153

49 727

50 846

51 024

51 676

52 310

Södermanlands län

2 159

2 215

2 284

2 243

2 274

2 343

Uppsala län

3 486

3 695

3 745

3 804

3 881

3 922

Värmlands län

1 863

1 981

2 039

2 049

2 073

2 099

Västerbottens län

2 024

2 135

2 153

2 224

2 264

2 247

Västernorrlands län

1 708

1 777

1 799

1 791

1 849

1 839

Västmanlands län

1 705

1 784

1 855

1 861

1 872

1 873

17 938

18 927

19 225

19 440

19 930

20 357

Örebro län

2 304

2 429

2 458

2 444

2 468

2 488

Östergötlands län

2 975

3 128

3 228

3 208

3 232

3 245

Västra Götalands län

Källa: Kreametern (Tillväxtverket, 2017)
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FIGUR 6.4.6 Antal anställda i branschkategorin Film & TV uppdelat per län, 2010-2015

Län

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Blekinge län

17

27

27

28

21

32

Dalarnas län

127

118

124

119

113

117

Gotlands län

18

15

18

15

12

8

Gävleborgs län

97

90

91

91

69

69

Hallands län

89

92

92

75

72

73

Jämtlands län

25

17

21

22

27

35

Jönköpings län

86

85

84

92

76

82

Kalmar län

21

27

30

30

27

29

Kronobergs län

139

152

135

126

133

126

Norrbottens län

320

313

357

346

329

304

Skåne län

701

794

754

746

708

703

6 670

6 979

6 937

7 223

7 365

7 216

35

44

51

48

59

78

Uppsala län

104

109

115

108

88

95

Värmlands län

124

119

112

105

90

94

Västerbottens län

219

220

245

239

216

229

Västernorrlands län

92

87

89

93

84

86

Västmanlands län

69

74

79

83

73

72

1 030

1 002

1 040

981

925

964

Örebro län

142

124

129

116

118

112

Östergötlands län

162

137

159

150

135

122

Stockholms län
Södermanlands län

Västra Götalands län

Källa: Kreametern (Tillväxtverket, 2017)
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FIGUR 6.4.7 Antal anställda i branschgruppen Audiovisuellt uppdelat per län, 2010-2015

Län

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Blekinge län

47

58

63

69

63

74

Dalarnas län

166

155

162

157

151

152

Gotlands län

46

44

47

43

44

50

Gävleborgs län

143

142

140

145

129

122

Hallands län

120

124

131

111

108

119

Jämtlands län

58

48

50

52

58

70

Jönköpings län

120

122

118

136

110

117

54

56

60

59

60

66

Kronobergs län

198

213

192

187

190

193

Norrbottens län

397

390

435

424

414

378

Skåne län

1 028

1 177

1 217

1 217

1 233

1 290

Stockholms län

8 928

9 086

9 054

9 593

9 357

9 294

79

93

96

93

105

126

Uppsala län

285

315

326

294

247

296

Värmlands län

157

162

154

143

128

131

Västerbottens län

271

289

298

288

267

285

Västernorrlands län

152

151

127

134

127

123

Västmanlands län

100

107

117

120

108

108

1 352

1 367

1 430

1 406

1 325

1 381

Örebro län

186

170

174

158

161

151

Östergötlands län

251

212

224

215

196

191

Kalmar län

Södermanlands län

Västra Götalands län

Källa: Kreametern (Tillväxtverket, 2017)
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FIGUR 6.4.8 Antal anställda i kulturella och kreativa näringar totalt uppdelat per län, 2010-2015

Län

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Blekinge län

1 361

1 245

1 246

1 227

1 212

1 163

Dalarnas län

2 487

2 484

2 394

2 141

2 311

2 272

Gotlands län

548

534

533

536

544

532

Gävleborgs län

2 279

2 402

2 287

2 361

2 155

2 011

Hallands län

4 876

4 251

4 231

3 940

3 864

3 872

Jämtlands län

1 154

1 179

1 131

1 037

1 019

1 015

Jönköpings län

3 415

3 342

3 208

2 978

2 879

2 954

Kalmar län

2 326

2 329

2 293

2 212

2 184

2 158

Kronobergs län

3 598

3 766

3 912

3 736

3 569

3 494

Norrbottens län

1 977

2 037

2 037

2 054

2 029

1 958

Skåne län

16 514

16 929

16 685

16 352

16 205

16 296

Stockholms län

56 219

57 035

57 966

59 122

59 733

61 023

Södermanlands län

2 612

2 569

2 442

2 280

2 318

2 562

Uppsala län

3 088

3 188

3 185

2 957

3 073

3 117

Värmlands län

2 257

2 269

2 236

2 201

2 127

2 088

Västerbottens län

2 231

2 287

2 300

2 267

2 197

2 157

Västernorrlands län

2 048

1 936

1 844

1 804

1 772

1 724

Västmanlands län

2 359

2 463

2 301

2 327

2 207

2 217

23 829

24 256

24 145

23 884

23 350

23 548

Örebro län

2 972

3 025

3 018

2 899

2 800

2 773

Östergötlands län

3 747

3 683

3 623

3 639

3 600

3 474

Västra Götalands län

Källa: Kreametern (Tillväxtverket, 2017)
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7

Våra resultat jämfört med några tidigare studier

I det här kapitlet jämför vi resultaten från vårt rapportarbete med slutsatser från några
tidigare studier,5 och kommenterar studiernas kvalitet.
Flera av de tidigare studierna har utförts av eller på uppdrag av branschaktörer som har
ett intresse av att få in mer pengar i branschen. Därmed kan man ifrågasätta studiernas
objektivitet. Vi förhåller oss därför kritiskt till studiernas slutsatser, och vill här ta reda på
om de går att belägga eller visa som felaktiga.
Vi kan dock konstatera att vårt eget rapportarbete i stort når samma slutsatser som de
tidigare studierna. Det finns visserligen tendentiösa delar i studierna, men de påverkar
inte vår helhetsbedömning eller våra slutsatser nämnvärt.

7.1

Den svenska film- och tevebranschens konkurrenskraft

7.1.1

Oro för kompetensbrist

Leder produktionsincitamenten i de europeiska länderna till att utländsk och inhemsk
produktion konkurrerar, när landet inte klarar av det ökade antalet filminspelningar? I
några länder har en del varit oroliga för detta, och i vissa fall har det varit ett verkligt
problem, visar tidigare studier (Olsberg SPI (B), 2015). Även branschaktörer i Sverige är
oroliga för att fler filminspelningar kan leda till en brist på kompetens i vissa branscher,
visar våra intervjuer. Framförallt nämner filmarbetare att till exempel platschefer och
kvalificerade linjeproducenter saknas. Också inom visuella effekter har aktörerna problem
med sinande kompetens, och behöver ofta vända sig till utlandet för att hitta kvalificerad
personal.
Fler kvalificerade filmprojekt skulle dock kunna höja kompetensen i Sverige. Om projekten
är tillräckligt intressanta hoppas man att talanger och experter som varit utomlands nu
ser en större anledning att återvända hem. Olsberg och Barnes (European Audiovisual
Observatory, 2014) lyfter fram att när två grannländer har produktionsincitament
tenderar filmteam att röra sig mellan länderna, eftersom länderna behöver mer
kompetens och större team än vad de själva kan erbjuda. Därmed får båda länderna en
större och mer konkurrenskraftig marknad. Exempel på detta är Ungern och Tjeckien,
Storbritannien och Irland samt Frankrike och Belgien.

5

Vi har valt ut följande studier:
Movie-induced tourism, Baker, Riley & Van Doren (1998); Millenniumrapporten. Ekonomiska effekter och
exponeringsvärdet av Stockholmsregionen i de svenska Milleniumfilmerna, Cloudberry (2011); Vad Inga
Lindström-filmerna gör för Stockholm, Sörmland och Nyköping. Regionalekonomiska effekter och
exponeringsvärdet av Stockholm, Sörmland och Nyköping i de tyska inga Lindström-filmerna, Cloudberry
(2011); Brottsplats Kiruna. Fallstudier av ekonomiska effekter och värden från två kriminalserier inspelade i
Kiruna, Norrbotten, Cloudberry (2011); Pussrapporten – Regionalekonomiska effekter från produktionen av
filmen Puss, Cloudberry (2011); Film- und Fernsehproduktion in Berlin-Brandenburg, EY (2014); Västra
Götaland som filmregion, Inno Scandinavia (2011); Allt räknas - Om rabatter och erbjudanden till
filmproduktion i Europa, Nielsén (2009); Review of the economic impact of the Netherlands film production
incentive, Netherland Film Fund (2016); Regulations for Netherlands Film Production Incentive Scheme,
Netherland Film Fund (2017); Impact analysis of fiscal incentive schemes supporting film and audiovisual
production in Europe. European Audiovisual Observatory, Olsberg och Barnes (2014); Quantifying Film and
Television Tourism in England, Olsberg SPI (2015); Film and the Creative Economy: How Film and Television
Drama Productions Grow the Creative Industries, Olsberg (2017); Utredning av intensivordninger for film- og
TV-produksjon, Oslo Economics (2014); State Film Subsidies: Not Much Bang for too Many Bucks. Center on
Budget and Policy Priorities, Tannenwald (2010); A production incentive for Sweden, Olsberg SPI (2015)
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I länder som Nederländerna och Irland har vidare antalet filmproduktioner ökat efter att
man infört produktionsincitament, visar tidigare studier (Netherland Film Fund, 2016)
(European Audiovisual Observatory, 2014). Enligt Norska filminstitutets årsrapport har
även det norska produktionsincitamentet hittills gett de effekter man önskat, med ett ökat
antal utländska produktioner under det första året.
Vid en internationell jämförelse av antal filmproduktioner visar Sverige något svagare
tillväxt än världen och EU i övrigt. Högst tillväxt har EU-länderna med generösa
produktionsincitament. Vår undersökning visar också att film- och tevebranschen utgörs
av ett stort och ökande antal bolag med få anställda. Antalet anställda och bidraget till
bruttonationalprodukten (BNP) utvecklas dock svagt. Produktiviteten i branschen är låg,
och många produktionsbolag har pressad ekonomi. Under de kommande åren är det
därför troligt att små aktörer slås ut. (Sweco, 2017)

7.1.2

Svenska produktionsbolag vill ha produktionsrabatt

Hur skulle ett eventuellt produktionsincitament se ut? Produktionsbolagen i våra
intervjuer uttrycker samstämmigt att produktionsrabatter är att föredra.
Produktionsrabatter ses som ett enkelt system som inte involverar skattesystemet.
Rabattsatsen bör motsvara den i Europa, runt 25–30 procent. Ett årligt tak för
produktionsrabatten anses också vara rimligt, men produktionsbolagen poängterar att
taket inte får vara för lågt, eftersom det totala subventionsbeloppet då riskerar att
förbrukas tidigt på året. Ett tak per produktion anses lovande, eftersom fler projekt då kan
få stöd. Om det finns ett maxbelopp per produktion riskerar vi dock att de riktigt stora
internationella produktionerna väljer bort Sverige som inspelningsland.
Även de regionala produktionscentrum vi samtalat med vill ha en produktionsrabatt på
minst 25 procent, i likhet med övriga Europa, för att få fler filmproduktioner till Sverige
och för att stärka branschen. Produktionsrabatten ska vara förutsägbar, lättförståelig,
transparent och effektiv. Det bör dessutom krävas att en svensk aktör finns knuten till
projektet.
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7.2

Sveriges konkurrenskraft som inspelningsland på den
internationella marknaden

Tidigare studier lyfter fram de faktorer som visas i figur 7.2.1 som avgörande för beslutet
om inspelningsland (European Audiovisual Observatory, 2014; Olsberg SPI (B), 2015;
Nielsén, 2009):

FIGUR 7.2.1 Faktorer för val av inspelningsland

Källa: (Sweco, 2017)

7.2.1

Svårt att få filminspelningar till Sverige utan produktionsincitament

I stort stämmer de tidigare studiernas slutsatser överens med våra egna. Både tidigare
studier och vår undersökning visar att det huvudsakligen är ekonomin som styr valet av
inspelningsplats. Det finns visserligen andra faktorer som påverkar, och flera gånger har
Sverige ett mycket bra konkurrensläge, men utan produktionsincitament förlorar Sverige
både utländsk och inhemsk produktion till utlandet på grund av höga
produktionskostnader.
När det kommer till den kreativa miljön, däribland unika inspelningsplatser, finns också
en konkurrenssituation, även om flera källor hävdar att alla typer av platser snart går att
återskapa visuellt.
Vår undersökning visar att Sverige är mycket konkurrenskraftigt när det gäller ease of
production, men att detta vägs ner av att Sverige är mycket svagt när det gäller economic
attractiveness (se avsnitt 6.2.2 Marknadspreferensanalys: Vad vill internationella
producenter ha?). Skillnaderna mellan länderna i ease of production är också relativt små.
Vi kan därför anta att en produktions budget och ekonomi får ännu större roll i beslutet
om inspelningsplats. För economic attractiveness går en stark skiljelinje mellan länder som
har och länder som inte har produktionsincitament. Detta bekräftar vad såväl producenter
som filmkommissionärer påpekar i våra intervjuer: att produktionsincitament mer eller
mindre är ett krav för att komma i fråga som inspelningsplats, särskilt för västeuropeiska
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länder med höga lokala kostnader. Liknande resonemang förs av Tannenwald
(Tannenwald, 2010). Olsberg och Barnes (European Audiovisual Observatory, 2014)
menar dock att den kreativa miljön alltid är viktigast för en produktion.

7.3

Filminspelningars bidrag till turistekonomisk omsättning

Både svenska och utländska studier visar att framgångsrik filmturism kan pågå i
decennier efter att en film producerats. Framgångsrik filmturism förutsätter dock att
platsen och teve- eller filmproduktionen uppfyller flera kriterier. Platsen måste till
exempel gå att känna igen från produktionen och erbjuda viss service. Turister ser också i
regel filminspelningsplatser som ”pluskantsutbud” – lyckad filmturism förutsätter att det
finns flera sevärdheter runt turistmålet. Positiva exempel på filmturism är Harry Potter,
Wallander, Millennium-trilogin och Göteborgs filmfestival.
De centrala antagandena om filmturism bygger på enkätstudier, och det saknas studier om
svenska fall med precisa beräkningar. Studierna på området har låg svarsfrekvens, vilket
Tannenwald (Tannenwald, 2010) kritiskt påpekar om liknande enkätstudier från USA.
Baker med flera (Baker, Riley & Van Doren, 1998) studerar 12 platser i USA, som blivit
kända hos bredare tittargrupper genom film- och teveproduktion. Studien visar att
turismen ökat statistiskt signifikant på platserna, i regel i flera år efter produktionens
premiär. Filmturism är dock ingen säker inkomstkälla – framgång kräver mycket av både
filmen och platsen. Temaparken Medeltidens värld är ett exempel där man inte uppfyllt
förväntningarna på turism efter en film (Arn – Tempelriddaren). (Sweco, 2017)

7.4

Hur påverkar filminspelningar regional utveckling, tillväxt och
attraktionskraft?

Subventioner i andra branscher kan sägas öka efterfrågan och därmed den ekonomiska
aktiviteten, vilket i sin tur ökar sysselsättningen. Exempel är sänkningen av
restaurangmomsen, RUT-avdraget och ROT-avdraget. Vad som ofta glöms bort är dock
alternativkostnaden, det vill säga det som staten hade kunnat använda pengarna till i
stället för att göra produkter och tjänster billigare för vissa företag och konsumenter.
Erfarenheter från sänkningen av restaurangmomsen visar också att näringsidkarna
tenderar att höja sina priser och därmed motverka subventionens effekt för konsumenten.
Det är osäkert om ett produktionsincitament kan ge en motsvarande effekt, även om det
mesta tyder på att det är osannolikt. Samtidigt har de subventioner vi nämnt minskat
arbetslösheten i de berörda sektorerna marginellt. Detta är den främsta
samhällsekonomiska vinsten, tillsammans med en minskning av svartarbetet.

7.4.1

Sysselsättningen lär öka blygsamt

Det är svårt att bedöma om ett produktionsincitament skulle öka sysselsättningen för
utbildade inom filmbranschen varaktigt. Det beror på om de film- och teveproduktioner
som lockas till Sverige, och de som väljer att stanna kvar, anställer personer som bor i
Sverige. Sysselsättningen bör dock endast öka blygsamt om de produktioner som lockas
till Sverige på grund av ett produktionsincitament anställer boende i Sverige. Det kan vi
bedöma redan nu, eftersom sänkningen av restaurangmomsen inte ökade antalet anställda
inom restaurangbranschen så mycket – och antalet anställda inom branschkategorin ”Film
& TV” utgör endast 10 procent av de anställda inom restaurangbranschen. (Sweco, 2017)
Bedömningen bör således gälla även om ökad film- och teveproduktion ökar efterfrågan
och sysselsättning i kringliggande branscher.
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7.4.2

Flera studier antar regionalekonomisk nytta

Filminspelningars utgifter ger flera typer av regionala effekter (se avsnitt 6.4). Tidigare
studier är i princip eniga om att effekterna är positiva. Vissa menar dock att det beror på
hur man räknar på effekterna av ett produktionsincitament.
Det irländska skatteverket menar att det irländska produktionsincitamentet kostar mer än
det genererar. Flera studier antar dock att den slutgiltiga regionalekonomiska nyttan är
cirka 1,5 gånger produktionsbolagets direkta produktionsutgifter (Cloudberry (A), 2011;
Cloudberry (B), 2011; Cloudberry (C), 2011; inno Scandinavia och WSP, 2011; EY, 2014;
European Audiovisual Observatory, 2014). I studien Film- und Fernsehproduktion in BerlinBrandenburg (EY, 2014) räknar EY i stället med multiplikatoreffekten 1,7 för
produktionskostnaderna för alla film- och teveproduktioner i Berlin-Brandenburg,
exklusive filmturism.
De tidigare studierna är dock delvis spekulativa med tveksamma antaganden. De är
okritiska till eventuella motsättningar mellan regionalekonomisk nytta och
samhällsekonomisk nytta. Därtill definieras regioner vidlyftigt. Ingen av studierna prövar
heller om film- och teveproduktioners närvaro i en region upprätthåller dess infrastruktur
för medieproduktion, och därmed lockar ytterligare produktioner genom sin blotta
närvaro. Omvänt räknar ingen av studierna med arbetskraftsbrist inom produktionen eller
med att de lokala servicenäringarna skulle ha låg kapacitet. Av de 30-tal yrken som ingår i
film- och teveproduktion har många låg kontinuitet, och högkvalificerad personal jobbar
ofta utomlands. Samtidigt har mediehögskolor svårt att rekrytera till flera relevanta
utbildningar, då många yngre väljer bort branschen på grund av osäkra arbetsvillkor.
Rapporter från Olsberg SPI (European Audiovisual Observatory, 2014) och Oslo
Economics (Oslo Economics, 2014) varnar för kostnadsinflation, vilket möjligen skulle
avskräcka mindre kapitalstarka produktioner, alternativt skapa konkurrens mellan
regioner i Sverige om produktionstillfällen.

7.4.3

Regional exponering är positivt

Regionalt exponeringsvärde förekommer i tre tidigare studier (Cloudberry (B), 2011;
Cloudberry (A), 2011; Cloudberry (C), 2011). De beräknar en films exponeringsvärde
genom att analysera antalet platsexponeringar i film- eller teveproduktionen i förhållande
till antalet tittare och vad motsvarande kontaktkostnad varit hos en reklambyrå. Studierna
kommer fram till en multiplikatoreffekt på 4, då kontextplacering anses 4 gånger mer
värdefull än produktplacering. Metoden kan dock inte ses som tillförlitlig, dels för att den
är föråldrad, dels för att den bygger på ogrundade antaganden om kontextplaceringens
multiplikatoreffekt. Vi kan därför inte direkt använda slutsatserna av
produktionsincitamentens regionala exponeringsvärde – utom till att bekräfta att
exponering i film är positivt.
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8

Vårt förslag och våra bedömningar

I det här kapitlet ger vi vårt förslag till regeringen.
Vi föreslår att staten inför ett produktionsincitament i form av en produktionsrabatt. Vi
drar slutsatsen att en produktionsrabatt är det som främst skulle förändra den negativa
utvecklingen av antalet filminspelningar i Sverige, och öka Sveriges konkurrenskraft. Vi
bedömer att åtgärden är mycket angelägen och brådskande.
En produktionsrabatt är en statligt finansierad rabatt på filmproduktionsbudgeten. I ett
system med produktionsrabatter får produktionsbolag en procentuell rabatt på
produktionernas utgifter, till exempel löner och inköp av varor och tjänster. Pengarna
betalas vanligtvis ut direkt från den statliga budgeten, när produktionens totala kostnader
fastställts och finansieras. Företagen som får rabatten behöver alltså inte administrera den
via skattesystemet.
Det ingår också i förslaget riktlinjer för hur produktionsrabatten ska utformas och
administreras.
Vårt förslag utgår från de fakta och slutsatser vi redovisar i kapitel 5 Nuläge och kapitel 6
Analys.
Vidare överväger vi olika sätt att genomföra förslaget. Vi beskriver varför vissa sätt är
bättre och andra sämre.
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8.1

Vårt förslag

Inför ett statligt produktionsincitament i form av en produktionsrabatt till
företag på minst 25 procent
•

Produktionsrabatten bör avse alla kostnader hos ett och samma företag som är
direkt relevanta för en och samma film- eller teveproduktion, och som är
nödvändiga för det färdiga resultatet. Här ingår löner till personer med skatteplikt i
Sverige samt inköp av varor och tjänster som konsumeras i Sverige.

•

Produktionsrabatten behöver ha tydliga villkor för att rabatten omfattar
o bokförda kostnader längs hela produktionskedjan för en film- eller
teveproduktion: från förproduktion till och med efterproduktion
o både svensk och inkommande produktion
o all inspelning av drama, thriller, dokumentär, komedi eller motsvarande
kulturell genre, men inte reklamfilm
o både film- och teveproduktion, det vill säga systemet ska inte villkora vilket
visningsfönster som det färdiga resultatet planeras för.

•

Svenska och internationella produktionsbolag ska uppleva att produktionsrabattens
villkor är lätta att förstå, effektiva, förutsägbara och transparenta.

Säkerställ att den statliga produktionsrabatten ger positiva
samhällsekonomiska effekter
Produktionsrabatten bör ha följande villkor:
•

För att få tillgång till rabatten behöver svenska och internationella produktionsbolag
ha en minimibudget för respektive film- eller teveproduktion på
o 3 250 000 kronor för dokumentärer
o 25 miljoner kronor för övriga genrer.

•

För att få tillgång till rabatten behöver internationella produktionsbolag visa
samarbetsavtal om att produktionen genomförs med ett svenskt produktionsbolag.

•

För att få tillgång till rabatten behöver svenska och internationella produktionsbolag
visa samarbetsavtal om att delar av produktionen genomförs med svenska
efterproduktionsbolag.

•

Staten bör initialt avsätta totalt 300 miljoner kronor per år till produktionsrabatten.

•

Den myndighet som regeringen utser som handläggningsansvarig bör även ansvara
för att följa upp och validera produktionsrabattens effekter, på omedelbar och längre
sikt.
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8.2

Bedömningar ur företagens och regionernas perspektiv

8.2.1

Bedömning: Ett statligt produktionsincitament i Sverige vore lämpligt för
näringslivet och regionerna

8.2.1.1 Internationell konkurrens missgynnar företag i den svenska film- och
tevebranschen och Sverige som inspelningsland
Fakta pekar tydligt på att det finns en snedvriden konkurrens för den svenska film- och
tevebranschen och för Sverige som inspelningsland. Det beror framförallt på att andra
länder erbjuder billigare lösningar än vad svensk film- och tevebransch kan göra, genom
produktionsincitament.
Svenska aktörer och Sverige missgynnas därför i den konkurrensen om var internationella
filminspelningar ska äga rum. Ekonomin i varje filmproduktion är det som mest styr var
en film eller teveserie spelas in. Annat påverkar visserligen också, men det relativa
kostnadsläget är avgörande. Sverige riskerar därför på sikt att förlora ännu fler
filminspelningar.
För att förändra detta behöver vi se till att svenska företag och Sverige kan konkurrera på
lika villkor som andra. Om marknaden blir rättvis, det vill säga konkurrensneutral, så
kommer svenska företag och Sverige att kunna börja konkurrera med sina kvalitativa
förmågor och unika tillgångar. Sverige skulle behöva komma in i de olika
produktionsplaneringsguider som listar olika länders rabattsystem. I dag nämns Sverige
inte alls på sådana listor, vilket är mycket negativt i en bransch där det är avgörande för
framgång att kunna agera och konkurrera internationellt under förproduktionsfasen, när
man efterfrågar och avtalar om finansiering och partnersamarbeten.
Ett svenskt produktionsincitament kan ge både svenska och internationella bolag
möjlighet att spela in fler filmer och teveserier i Sverige. Svenska filmarbetare skulle få
mer kunskaper och därmed starkare konkurrenskraft av fler film- och teveproduktioner
och mer utbyte med internationella aktörer, påpekar branschaktörer vi intervjuat. Ett
produktionsincitament förväntas också underlätta samproduktioner, eftersom Sverige då
konkurrerar på lika villkor.
I grannländer med produktionsincitament tenderar filmteam att röra sig mellan länderna,
när länderna behöver mer kompetens och större team än vad de själva kan erbjuda
(Sweco, 2017). Därmed får båda länderna en större och mer konkurrenskraftig marknad.
Med produktionsincitament, spår branschaktörerna, ökar också efterfrågan på
efterproduktionsbolag. Då blir produktionerna effektivare, eftersom efterproduktionen
kan ske i närheten av produktionen i stället för utomlands. (BCG, 2017) Vi bedömer att
efterproduktionsbolag generellt skulle gynnas av fler filminspelningar i Sverige.

8.2.1.2 Svenska film- och teveproduktioner är svåra att finansiera – det hämmar
tillväxten
Branschaktörerna menar att den svenska film- och tevebranschen har mycket svårt att
finansiera produktioner i Sverige.
Produktionsbolagens verksamhet kräver ofta höga utlägg i början. Samtidigt kommer ofta
vinsterna sent. Detta innebär höga risker. De små och mellanstora företagen tycks därför
ha mycket svårt att hitta lämplig privat finansiering. Ett produktionsincitament borde
rimligen underlätta och stimulera finansieringen av film- och teveproduktion, utöver att
utjämna konkurrensvillkoren. Produktionen kan dessutom bli mer attraktiv för andra
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investerare om en större andel kapital är garanterat på förhand – då minskar den samlade
ekonomiska risken (BCG, 2017). Därmed skulle ett produktionsincitament troligen få fler
svenska produktionsbolag att spela in i Sverige i stället för utomlands.
Sammantaget kan alltså den totala produktionen av rörlig bild i Sverige komma att öka
tack vare ett produktionsincitament. Med större budgetar kan produktionernas kvalitet
höjas, vilket stärker svensk konkurrenskraft på den internationella scenen.
Majoriteten av de vi intervjuat betonar att parallella lösningar för finansiering är
fördelaktigt, men önskar inte en kombination av flera finansiella eller skattemässiga
incitament då det uppfattas som krångligt. Branschaktörerna betonar samstämmigt att
den statliga kulturpolitikens stödtyper behöver finnas kvar, även om den statliga
näringspolitiken inför ett produktionsincitament. Eftersom filmen är både kulturuttryck
och näringsverksamhet behövs skilda men samverkande stödsystem, som kan haka i
varandra och ge en sammanlagd starkare effekt än vad stöden kan göra var för sig.
Branschaktörerna vill också kunna kombinera de offentliga stöden med kapital från
regionala fonder och privata investerare. (BCG, 2017)

8.2.1.3 Fler filminspelningar i Sverige skulle stärka många företag inom övriga
kulturella och kreativa näringar
Vi bedömer att fler filminspelningar i Sverige skulle öka omsättningen och stärka
kompetensen märkbart i alla kulturella och kreativa näringar. Film- och teveproduktioner
i Sverige genererar redan en relativt hög efterfrågan inom de övriga kulturella och
kreativa näringarna. Fler filminspelningar skulle alltså rimligen öka efterfrågan, och
därmed sysselsättningen. Större efterfrågan gör det möjligt att utveckla och upprätthålla
konkurrenskraftig specialistkompetens, och konkurrenskraftig kvalitet, inom exempelvis
ljussättning, kostymering, klippning och filmmusik. Vi bedömer att detta är en mycket
viktig utveckling för svenskt näringsliv på kort och lång sikt, eftersom konkurrenskraften
byggs genom innovativ samverkan mellan olika delbranscher.

8.2.1.4 Ett statligt produktionsincitament skulle stärka den regionala tillväxten och
utvecklingen
De fyra regionala produktionscentrumen påpekar alla att enbart ett statligt
produktionsincitament skulle ge en tillräcklig effekt för att förbättra konkurrenskraften.
De föredrar en liknande produktionsrabatt som i övriga Europa. Film- och tevebranschen
skulle välkomna även åtgärder på strukturell nivå, till exempel satsningar på att
marknadsföra Sverige som filmland eller förstärka svenska filmutbildningar. Men
framförallt behöver produktionen av rörlig bild via produktionsbolag stöd, och stödet
behöver vara finansiellt. Branschaktörerna menar samstämmigt att effekterna av alla
andra tänkbara åtgärder kommer att förbli marginella, så länge ett statligt
produktionsincitament saknas.
Om film- och tevebranschen utvecklas positivt kan det i sig bidra till att ytterligare
filminspelningar sker i regionerna. Därmed kan regionerna öka sin attraktionskraft, sin
sysselsättning och sitt företagande.

8.2.2

Bedömning: Hellre produktionsrabatt än skattekredit eller skatteavdrag

Trots det kärva läget för film- och tevebranschen har Sverige möjligen en fördel: Vi kan
studera andra länders produktionsincitament. De flesta andra länder har funnit att en
produktionsrabatt är den enklaste och mest transparenta lösningen, ur marknadens och
företagens perspektiv. Några europeiska länder har också lämnat andra typer av
produktionsincitament och gått över till produktionsrabatter.
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Eftersom produktionsrabatt har blivit den vanligaste lösningen internationellt, är det
sannolikt att man enklare kan locka utländska produktionsbolag med produktionsrabatt
än med andra alternativ.
Alla svenska företag vi frågat är också överens om att produktionsrabatter är att föredra.
De understryker att produktionsrabatter är transparenta och lätta att förstå, samtidigt
som det enskilda företaget inte behöver göra någon särskild skatteredovisning. Dessutom
upplever de intervjuade aktörerna att produktionsrabatter inte skulle medföra någon stor
administrativ börda i ansökningsprocessen. Aktörerna menar också att andra former av
produktionsincitament är både krångligare och mindre effektiva. (BCG, 2017) Det vill
säga: Produktionsrabatter är det mest effektiva sättet att subventionera film- och
teveproduktioner i Sverige, och därför den metod som bäst stärker svenska företags
konkurrenskraft.
Samstämmigheten i film- och tevebranschen är närmast total om att en produktionsrabatt
skulle förbättra förutsättningarna för filminspelningar i Sverige. Det visar både våra
intervjuer och en skrivelse från ett stort antal branschaktörer (se bilaga 1).

8.2.3

Bedömning: Produktionsrabatten bör vara lika stor som i konkurrerande
länder

Vi bedömer att produktionsrabatten bör motsvara produktionsincitamenten i
konkurrerande länder, för att öka Sveriges konkurrenskraft, om möjligt redan på kort sikt
och framförallt på längre sikt.
Det är tydligt att EU-länderna med relativt generösa produktionsincitament har haft
starkast tillväxt efter att de infört produktionsincitamenten.
Vi bedömer dock att den viktigaste skillnaden ligger i att ha eller inte ha ett
produktionsincitament, och att Sverige just nu är på fel sida om den linjen. Om Sverige
inför ett produktionsincitament bör det därför framgå tydligt att det finns en långsiktig
avsikt med systemet. Det är alltså mycket bättre om regeringen vill börja med en lägre
produktionsrabatt som kan justeras med tiden beroende på resultatet, än att inte börja
alls.
I Nederländerna får produktionsbolagen 30 procents rabatt på de produktionskostnader
som beskattas i landet. I både Finland och Norge används en produktionsrabatt på 25
procent. Den irländska skattekrediten är 32 procent av produktionens kostnader. (Sweco,
2017)
Vi bedömer därför att en svensk produktionsrabatt bör ligga på mint 25 procent. Det kan
också finnas skäl att införa en större rabatt, eftersom bland annat löneläget gör
filminspelningar i Sverige dyrare än i många andra europeiska länder. Samtidigt finns skäl
att harmonisera rabattsatsen mellan de nordiska länderna (se bilaga 3). Men
procentsatsen är som sagt mindre viktig för fler filminspelningar i Sverige än att det över
huvud taget finns ett produktionsincitament.

8.2.4

Bedömning: Produktionsrabatten ska vara enkel och transparent för
företagen

Det finns ett direkt samband mellan ökad konkurrenskraft i näringslivet och att företag
behöver hantera färre regler och färre krångliga regler. Vi bedömer därför att enkelhet
behöver vara en ledstjärna när man formar regelverket runt en produktionsrabatt. De
stödberättigade företagen behöver uppleva systemet som lätt att förstå, effektivt,
förutsägbart och transparent.
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Branschaktörer vi intervjuat förstår att staten måste ställa olika krav för att ge
produktionsrabatt. Samtidigt är branschaktörerna angelägna om att systemet blir enkelt
och effektivt att administrera, ur företagens perspektiv. (BCG, 2017)
Förutsägbarhet är kritiskt när film- och teveproduktion ska finansieras. Vi bedömer därför
att produktionsbolagen behöver kunna ansöka om produktionsrabatt och få svar tidigt
under produktionen.
Vi bedömer också att en svensk produktionsrabatt bör likna andra länders rabattsystem.
Det innebär bland annat att rabatten bör avse alla kostnader som är direkt relevanta för
film- eller teveproduktionen, till exempel löner till personer med skatteplikt i Sverige och
inköp av varor och tjänster som ska konsumeras i Sverige. Produktionsrabatten bör alltså
omfatta aktiviteter i hela den del av produktionskedjan som produktionsbolagen driver:
från utveckling till all produktion av rörlig bild som är nödvändig för det färdiga resultatet,
inklusive efterproduktion.
Det vore också bra för företagen om de kunde få produktionsrabatten utbetalad i intervall,
allt eftersom de betalat och bokfört stödberättigade kostnader. Företagen har nämligen
störst utgifter under produktionsfasen, främst i form av löner, och likviditeten är ofta ett
hinder i produktionsbolagens verksamhet. (BCG, 2017)
Det är också viktigt att produktionsrabatten är transparent: Den ska vara likvärdig, och
alla stödberättigade aktörer ska ha samma möjlighet att söka. Det behöver därför vara
tydligt vilka som är stödberättigade. Syftet är att stärka Sverige som inspelningsland och
stärka den svenska film- och tevebranschen. En produktionsrabatt behöver därför omfatta
•
•
•

8.2.5

både svensk produktion och inkommande produktion
all inspelning av drama, thriller, dokumentär, komedi eller motsvarande kulturell
genre, men inte reklamfilm
både film- och teveproduktion, det vill säga systemet ska inte villkora vilket
visningsfönster som det färdiga resultatet planeras för.

Vad säger EU:s statsstödsregler om statlig produktionsrabatt?

EU:s statsstödsregler sätter ramarna för medlemsstaternas möjligheter att stödja en viss
verksamhet med offentliga medel, till exempel olika typer av subventioner och
skatteincitament. Reglerna finns i artikel 107–109 i Fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt (EUF-fördraget).
Där fastställs att statsstöd är förbjudet om det inte uppfyller vissa bestämda undantag och
godkänns av EU-kommissionen. Syftet med reglerna är att konkurrensen på EU:s inre
marknad inte ska snedvridas.
Medlemsstaterna ger dock ändå stora statsstöd i olika former på den inre marknaden,
utan EU-kommissionens godkännande. Ett exempel är Svenska Filminstitutets stöd till
produktion och distribution av film. Dessa stöd är möjliga tack vare den allmänna
gruppundantagsförordningen (GBER), som gör att vissa statsstöd kan undantas från
reglerna i EUF-fördraget. I GBER finns undantag för till exempel forskning, innovation,
utbildning och miljöskydd, liksom för kultur och film (artikel 53–54). I artikel 54 står det
som regeringen behöver förhålla sig till om de inför en produktionsrabatt, för att undantas
från det generella förbudet mot statsstöd i EUF-fördraget.

87/111

Av GBER framgår att produktionsrabatten
•
•
•

ska verka till förmån för manusskrivning, utveckling, produktion, distribution eller
marknadsföring av audiovisuella verk
ska stödja en kulturprodukt (som kan kontrolleras mot ett antal kulturella
kriterier)
får utformas som stöd till produktion, förproduktion och distribution.

Om produktionsrabatten kräver territoriella utgiftsåtaganden, kan staten kräva att upp till
160 procent av stödet för produktion av ett visst audiovisuellt verk används i Sverige.
Alternativt beräknar man stödet för att producera en film som en procentandel av
utgifterna för produktionsverksamheten i Sverige. I båda fallen gäller att om man kräver
en lägsta produktionsnivå inom det berörda territoriet för att projekt ska kunna få stöd,
får denna nivå inte överstiga 50 procent av den totala produktionsbudgeten. Därtill får det
maximala utgiftsbelopp som omfattas av territoriella utgiftsåtaganden under inga
omständigheter överstiga 80 procent av den totala produktionsbudgeten.
De stödberättigade kostnaderna ska vara de totala kostnaderna för produktion av
audiovisuella verk, och för stöd till förproduktion ska de gälla kostnaderna för
manusskrivning och utveckling av audiovisuella verk. Stöd får inte förbehållas specifika
produktionsaktiviteter eller individuella delar i produktionsvärdekedjan. Stödnivån för
produktion av audiovisuella verk får inte heller överskrida vissa belopp som anges i
förordningen.
Stöd till filmstudioinfrastruktur är inte tillåtet.
Slutligen får stöd inte förbehållas enbart landets egna medborgare. Det är till exempel inte
tillåtet att enbart ge svenska aktiebolag möjlighet till stöd. Däremot finns inget hinder för
att kräva att företaget som får stöd har en svensk filial eller ett svenskt driftställe.

8.3

Bedömningar ur offentligfinansiellt perspektiv

8.3.1

Bedömning: Staten behöver sätta upp villkor för produktionsrabatten och
följa upp effekterna

Vi behöver göra andra typer av bedömningar åt staten om en produktionsrabatt än de
bedömningar vi gjort av film- och tevebranschens tillväxt och av regional utveckling. Det
är tydligt att film- och tevebranschens tillväxt och den regionala utvecklingen skulle
stärkas av ett statligt produktionsincitament. Det är sannolikt att också statens
skatteintäkter skulle öka, och att Sverige som helhet skulle få även andra
samhällsekonomiska vinster. Det är dock varken säkert att det blir så eller enkelt att
förutspå ett framtida resultat.
Vi bedömer därför att staten behöver förse produktionsrabatten med vissa villkor som
ökar sannolikheten för de samhällsekonomiska vinster som regeringen vill se av ett
produktionsincitament. (Närings- och kulturdepartementen, 2016)
Vi bedömer vidare att staten behöver följa upp och validera produktionsrabattens effekter
i särskild ordning, eftersom intäkter och utgifter inte kommer att kunna bokföras mot
varandra på samma konto i statsbudgeten.
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8.3.1.1 Produktionsrabatten behöver villkor som bidrar till önskade
samhällsekonomiska effekter
Vi bedömer att regeringen bör prioritera att få fler internationella filminspelningar till
Sverige, för att nå de positiva samhällseffekter regionalt och nationellt som regeringen
önskar. (Närings- och kulturdepartementen, 2016; Regeringskansliet, 2017)
Det är önskvärt att de renodlat svenska filminspelningarna också får tillgång till
produktionsrabatten, men de kan aldrig bli lika många som de internationella, eftersom
Sverige är ett relativt litet land. Vi kan jämföra med regeringens många insatser under
senare år för att stärka svensk turism- och besöksnäring. Strategin för dessa insatser är att
locka fler internationella besökare till Sverige – det bedöms vara en av de mest effektiva
metoderna för att få marknaden för turism- och besöksnäringen i Sverige att bli större.
Gynna stora produktioner framför små
Detta resonemang leder till slutsatsen att produktionsrabatten bör gynna stora
produktioner framför små, eftersom internationella produktionsbolag oftare arbetar med
betydligt större budget per filminspelning än svenska produktionsbolag.
Vi bedömer därför att en film- eller teveproduktion bör ha en minimibudget för att kunna
få produktionsrabatt. Eventuellt kan kravet på minimibudget kombineras med olika
kvalitetskriterier, till exempel antal inspelningsdagar.
Samtidigt behöver en minimumbudget anpassas till de olika förutsättningarna inom olika
genrer. Det kan till exempel ge god effekt att erbjuda en lägre miniminivå för
dokumentärer än för spelfilmer, som ofta är dyrare. Så är det finländska systemet
konstruerat, och Sverige kan med fördel kopiera de finländska minimibudgetarna på
2 500 000 euro för spelfilmer och 325 000 euro för dokumentärer. (BCG, 2017)
Vi föreslår därför följande:
•

För att få tillgång till rabatten behöver svenska och internationella
produktionsbolag ha en minimibudget för respektive film- eller teveproduktion på
o 3 250 000 kronor för dokumentärer
o 25 miljoner kronor för övriga genrer.

Ställ krav på samarbetsavtal
Regeringen vill samtidigt säkerställa att fler internationella filminspelningar direkt ökar
tillväxten och efterfrågan i film- och tevebranschen, övriga kulturella och kreativa
näringar samt turism- och besöksnäringen i Sverige (Regeringskansliet, 2017). Vi
bedömer därför att produktionsrabatten behöver villkor som särskilt gynnar svenskt
näringsliv.
I Finland krävs bland annat att produktionen har en finländsk samproducent eller
finländsk produktionskoordinator, att finländsk specialkompetens används och att
finländska miljöer dokumenteras (BCG, 2017). I den tyska delstaten Baden-Württemberg
krävs att efterproduktionen sker på samma plats som resten av inspelningen.
Vi bedömer att Sverige bör ställa vissa krav av denna typ. Produktionsrabatten behöver
maximera nyttan för svenskt näringsliv och Sverige som inspelningsland, så att branschen
utvecklas och Sverige får en generell tillväxt.
Samtidigt: Ju fler och mer detaljerade krav som ställs, desto krångligare och mindre
transparent blir produktionsrabatten för företagen. Vi bedömer därför att
produktionsrabatten bör utformas med stöd av erfarenheter från andra länder och för att
nå de centrala syftena.

89/111

Vi föreslår därför följande:
•
•

För att få tillgång till rabatten behöver internationella produktionsbolag visa
samarbetsavtal om att produktionen genomförs med ett svenskt
produktionsbolag.
För att få tillgång till rabatten behöver svenska och internationella
produktionsbolag visa samarbetsavtal om att delar av produktionen genomförs
med svenska efterproduktionsbolag.

Avsätt 300 miljoner kronor per år – utan maxbelopp per produktion
Staten kan överväga ett maxbelopp per produktion. På så sätt kan staten sprida den
budgeterade produktionsrabatten till fler projekt. Det finns dock en risk att de riktigt stora
internationella produktionerna väljer bort Sverige som inspelningsplats om det finns ett
maxbelopp per produktion.
I dag är det irländska produktionsincitamentet det mest generösa stödet i Europa. Där
finns ingen gräns för hur mycket stöd som totalt får delas ut per år, utan alla produktioner
som uppfyller kraven får en skattekredit på 32 procent av sina kostnader, oavsett hur
höga kostnaderna är. I Nederländerna finns en öppning för produktionsbolag att ansöka
om olika maxbelopp för internationella samproduktioner och ett annat maxbelopp för
nationella produktioner. (Sweco, 2017)
Om staten bör sätta ett maxbelopp eller inte beror på hur mycket pengar som finns totalt i
systemet. I de europeiska länder som använder produktionsrabatt finns normalt ett
takbelopp per år för statens samlade produktionsrabatt. Ett för lågt takbelopp i
statsbudgeten kan eventuellt leda till att taket nås redan i början av året.
Branschaktörerna menar därför att takbeloppet behöver räcka hela året, eftersom
systemet annars blir oförutsägbart. Särskilt de större, resursstarka produktionsbolagen
anser det vara av yttersta vikt att ett svenskt system får mycket kapital, för att det
administrativa arbetet ska löna sig och för att systemet ska vara trovärdigt.
Nederländerna har ett takbelopp för produktionsincitamentet på cirka 269 miljoner
kronor per år6. Finland har ett takbelopp på 10 miljoner euro, som nåddes i augusti 2017,
redan ett halvår efter att produktionsrabatten infördes. I Norge infördes en
produktionsrabatt år 2016 med ett takbelopp på 45 miljoner kronor per år, vilket också
visade sig vara för lågt. Många av de intervjuade svenska aktörerna har svårt att uppskatta
exakt hur stor produktionsrabatten bör vara totalt, men 300 miljoner kronor nämns som
rimligt.
Vi bedömer att det sannolikt ger starkare positiva effekter för staten och för bilden av
Sverige som filmland, om den statliga produktionsrabatten inte har ett maxbelopp per
produktion.
Vi föreslår därför att staten initialt avsätter totalt 300 miljoner kronor per år till den
statliga produktionsrabatten.

6

19,25 miljoner euro för film och 10 miljoner euro för teve-produktioner.
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8.3.1.2 Staten behöver följa upp och validera produktionsrabattens effekter, på
omedelbar och längre sikt
En statlig produktionsrabatt är en subvention och en kostnad i den statliga budgeten.
Subventionen väntas ge offentliga intäkter som balanserar mot kostnadsposten.
Utgifterna kommer dock att figurera i statsbudgeten, medan intäkterna kommer samhället
till del på olika nivåer: kommunal, regional och statlig nivå. Därmed blir det svårt att
enkelt och direkt utläsa om kostnaden för produktionsrabatten ger de skatteintäkter och
de övriga samhällsekonomiska effekter vi har funnit sannolika.
Några av branschaktörerna är också oroliga för att ett produktionsincitament kan komma
att uppfattas som oskäligt i samhället, om de ekonomiska resultaten inte utvärderas och
förmedlas tydligt. (BCG, 2017)
Vi bedömer därför att det är viktigt att följa upp effekterna av en eventuell
produktionsrabatt
•
•
•
•

för staten och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv
för regional tillväxt och attraktionskraft
för den svenska film- och tevebranschens utveckling
för Sveriges internationella placering som inspelningsland.

En sådan uppföljning och validering behövs också för att staten ska kunna förnya
produktionsrabattens regelverk eller göra andra förändringar när det behövs. I andra
länder som infört produktionsrabatt har man ganska snart insett att det ekonomiska taket
kan ha satts på en olämplig nivå, att resultatet skulle kunna förbättras med mera.
Vi bedömer att effekterna för Sverige som inspelningsland kommer att märkas fullt ut
först 3 år efter att produktionsrabatten införs. Det beror på att många produktionsbolag
redan har planerat och fattat produktionsbeslut för några år framåt. Särskilt de större,
internationella produktionsbolagen planerar ofta omkring 3 år framåt. De har alltså nu
2017 redan flera beslut klara för sin produktion 2020. Därför kan antalet utländska
filminspelningar i Sverige komma att öka succesivt, eller med en viss fördröjning.
Vi har tagit fram ett mätverktyg som gör det möjligt att validera hur Sveriges
internationella placering som inspelningsland förändras, efter att vi infört ett
produktionsincitament. Den handläggningsansvariga myndigheten kan använda detta
verktyg för att följa det verkliga resultatet av några scenarier vi bedömer är sannolika. I
figurerna 8.2.1 och 8.2.2 visar vi Sveriges placering i dag och ett sannolikt framtida
scenario om Sverige inför ett produktionsincitament som liknar det Finland har i dag.
Vi föreslår att den myndighet som regeringen utser som handläggningsansvarig, om en
produktionsrabatt införs, även ansvarar för att följa upp och validera
produktionsrabattens effekter, på omedelbar och längre sikt. Regeringen bör särskilt
uppmana den handläggningsansvariga myndigheten att använda den analysmodell vi låtit
utveckla genom analysföretaget Fikra, och som vi presenterar närmare i bilaga 2.
Myndigheten bör också ansvara för att omvärldsbevaka hur produktionsincitamenten
utvecklas i konkurrerande länder.
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FIGUR 8.3.1 Producenters preferenser för inspelningsland bland tretton utvalda länder
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FIGUR 8.3.2 Producenters preferenser för inspelningsland bland tretton utvalda länder Scenarioanalys: Sverige inför incitament i likhet med Finland.
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8.3.2

Bedömning: Förutsättningar för att administrera produktionsrabatten
statligt

8.3.2.1 Regeringen behöver förbereda en förordning om produktionsrabatt
Regeringen behöver förbereda en förordning och eventuellt annan styrning, om en
produktionsrabatt enligt vårt förslag skulle införas.
Vi bedömer dock att vi ska avstå från att föreslå en förordningstext eller annan lagstiftning
– det är inte Tillväxtverkets eller Svenska Filminstitutets roll i den demokratiska
styrkedjan. Denna rapport är en myndighetsrapport inom ett regeringsuppdrag, och alltså
inte en statlig offentlig utredning.

8.3.2.2 En myndighet inom näringspolitiken skulle kunna administrera en
produktionsrabatt
Regeringen har meddelat att frågan om produktionsincitament i första hand ska
analyseras utifrån ett näringspolitiskt perspektiv. Samtidigt är filmbranschen avgörande
för kulturpolitiken på filmens område. Regeringen skriver att filmpolitiken ”bör därför
omfatta såväl näringspolitiska som kulturpolitiska insatser.” (Närings- och
kulturdepartementen, 2016)
I En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 fastslår
regeringen vidare: ”För att uppnå målet för den regionala tillväxtpolitiken är tvärsektoriell
styrning av resurser inom i princip samtliga politikområden av avgörande betydelse.”
(Regeringskansliet, 2015)
De intervjuade produktionsbolagen och de regionala produktionscentrumen poängterar
att någon annan än Svenska Filminstitutet bör administrera och hantera ett
produktionsincitament statligt. Detta är mycket viktigt, menar de, eftersom Svenska
Filminstitutet redan administrerar och hanterar kulturpolitiska filmstöd statligt.
Branschaktörerna anser samstämmigt att stödtyper från olika politikområden bör hållas
isär i den praktiska hanteringen, eftersom stöden skulle ha olika syften och olika villkor,
och gynna delvis olika aktörer. Filmen behöver skilda men samverkande stödsystem,
eftersom film är både kulturuttryck och näringsverksamhet. (BCG, 2017)
Vi bedömer därför att regeringen bör lägga ansvaret för administration och hantering av
en eventuell produktionsrabatt på en myndighet utanför kulturpolitiken, gärna på en
myndighet inom näringspolitiken.
Våra grannländer Finland och Norge har valt olika vägar när det gäller val av
näringspolitiskt styrd respektive kulturpolitiskt styrd organisation för att administrera
produktionsincitament. I Finland har ansvaret lagts på Tekes, som är Finlands myndighet
för innovationsfinansiering. I Norge har ansvaret lagts på det Norska Filminstitutet. Vi
bedömer att Finlands och Norges olika val inte bör tolkas som en indikator på att länderna
ser olika på i vilken grad film är näringsverksamhet respektive kulturuttryck. I det
finländska fallet är orsaken nog snarare att Tekes sedan länge arbetat med att utveckla
lånefinansiering specifikt anpassad för kulturella och kreativa näringar samt annan
produktion baserad på immateriella tillgångar, med syftet att strategiskt stärka det
finländska näringslivet. I det norska fallet kan orsaken vara att den politiska utvecklingen
kring området kulturella och kreativa näringar i Norge i huvudsak tycks drivas som en
kulturpolitisk fråga.
Finland har inrättat två heltidstjänster för handläggningen (200 procent). I
arbetsuppgifterna ingår beredning av ansökningar, handläggning och kontroll av
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beslutade ärenden samt stöd till marknadsföring i utlandet av Finland som
inspelningsland, däremot ingen utvärdering av effekterna av incitamentet. Ekonomiska
överföringar sker via Tekes ekonomiadministratörer som arbetar på övergripande nivå. I
Finland be-döms detta i nuläget vara för få resurser eftersom efterfrågan ökar i takt med
att incitamentssystemet fungerar allt bättre. Tekes planerar därför att utöka personalresurserna med ytterligare ungefär en halvtidstjänst (50 procent).
Norge har inrättat en halvtidsbefattning (50 procent) för handläggningen. I
arbetsuppgiften ingår beredning av ansökningar samt handläggning och kontroll av
beslutade ärenden, däremot ingen utvärdering av effekterna. Ekonomiska överföringar
sker via ett centralt system. I Norge bedöms det kunna bli aktuellt att utöka mängden
handläggare om beloppsnivåerna i det norska incitamentssystemet justeras. Nivåerna har
inledningsvis varit låga, varför endast ett fåtal produktioner kunnat beviljas stöd.
Vi bedömer att det behövs 2-3 helårsanställningar för att arbeta med den
produktionsrabatt som vi föreslår. I uppgifterna behöver ingå:
•
•
•
•

information/kommunikation på engelska och svenska
administration och handläggning av utlysningar, ansökningar samt utbetalningar i
beviljade projekt
projekt- och företagsbesök
uppföljning, utvärderingar och omvärldsbevakning.

Därmed behöver regeringen öka den aktuella myndighetens förvaltningsanslag, så att
myndigheten kan utöka personalstyrkan med 2 helårsanställningar, bedömer vi.
Regeringen vill sannolikt att dessa helårsanställningar ska finnas någonstans utanför
Stockholm. Vi bedömer att detta är fullt möjligt.
Det vore mest rimligt att låta en befintlig myndighet administrera en produktionsrabatt,
anser vi, eftersom uppgiften inte är så specifik eller så omfattande att en ny myndighet
behövs. Vi konstaterar att det redan finns myndigheter med kompetens och system för att
hantera den här typen av transfereringar.
Vi bedömer dock att vi ska avstå från att föreslå vilken myndighet som regeringen bör utse
som handläggningsansvarig om en produktionsrabatt införs – det är inte Tillväxtverkets
eller Svenska Filminstitutets roll i den demokratiska styrkedjan. Denna rapport är en
myndighetsrapport inom ett regeringsuppdrag, och alltså inte en statlig offentlig
utredning.
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9

Analys av samhällsekonomiska konsekvenser

Riksdagen har fattat beslut om Förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid
regelgivning, KUF. Förordningen innebär att alla förslag som olika utredare lägger fram om
att ändra eller tillföra lagar och regler, också ska åtföljas av en analys som beskriver vilka
effekter som förändringen förväntas leda till för berörda företags arbetsförutsättningar,
konkurrensförmåga eller villkor i övrigt.
I det här kapitlet presenterar vi en sådan analys.
Det ingår i Tillväxtverkets ordinarie uppgifter att stödja myndigheter, departement och
kommittéer i deras arbete med att utreda konsekvenserna av förslag till nya eller ändrade
regler. Tillväxtverket tillhandhåller därför bland annat på sin webbplats en handledning
för konsekvensutredning. Handledningen är också avsedd som hjälp till den som ska göra
en konsekvensutredning av andra typer av statliga ingripanden.
Vi har valt att strukturera vår konsekvensanalys i enlighet med rekommendationerna i
handledningen.

9.1

Problembilden bakom våra förslag

Det grundläggande problemet är att marknaden för filminspelningar inte är
konkurrensneutral för svensk del. Film- och tevebolag från hela världen agerar på en
internationell marknad för filminspelningar. Denna marknad är numera övervägande
byggd utifrån att de flesta länder arbetar med subventionen produktionsincitament.
Subventionen innebär att film- och teveproduktioner kan få skattereduktioner eller
ekonomisk kompensation för sina kostnader inom ett specifikt land eller en del av ett land.
År 2007 hade 12 stater i Europa infört produktionsincitament, och inom kort väntas
antalet vara uppe i 30. År 2018 väntas enbart Sverige, Danmark, Luxemburg och
Liechtenstein stå utanför. Företag i andra länder erbjuder därmed billigare lösningar än
vad den svenska film- och tevebranschen kan göra. Sett till antalet genomförda
filmproduktioner har Sverige haft en svagare tillväxt än EU, men även en svagare tillväxt
än resten av världen. Utländska produktioner väljer bort Sverige till förmån för länder
med likartade miljöer och lägre kostnader, samtidigt som svenska produktioner förläggs
till billigare länder även när svenska miljöer ska skildras. Alltså finns en
konkurrenssnedvridning för den svenska film- och tevebranschen och för Sverige som
inspelningsland. Denna negativa utveckling ser ut att kunna accelerera.
Situationen ger redan en rad negativa konsekvenser och uteblivna effekter i Sverige,
främst för företagen inom film- och tevebranschen, men även för hela sektorn kulturella
och kreativa näringar, för den regionala tillväxten och utvecklingen samt för Sverigebilden
i utlandet. Några exempel:
•

•

Film- och tevebranschens utveckling var svag 2010–2015 sett till det totala antalet
sysselsatta och sett till förädlingsvärdet. Det tyder på att produktiviteten inte har
ökat mycket – och att konkurrenskraften därmed varit svag. Personer i branschen
har vittnat om stora omställningar och tuff konkurrens på produktionsmarknaden
de senaste åren. På sikt kan vi därför anta att antalet aktörer minskar.
För varje krona som en svensk filminspelning omsätter, kan de kulturella och
kreativa näringarnas andel av BNP öka mångfalt. Det sker transaktioner mellan
film- och tevebranschen och i princip alla övriga delbranscher inom de kulturella
och kreativa näringarna. Dessa samarbeten är ofta innovationsdrivande, inte minst
för digital produktion.
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•

Regionalekonomiska effekter uteblir. En betydelsefull påverkan till följd av
filminspelningar på lång sikt är exempelvis den export som uppstår genom
internationella filmturisters konsumtion i regioner samt att såväl regioners som
Sveriges internationella attraktionskraft och synlighet stärks.

Situationen behöver åtgärdas så att svenska företag och Sverige kan konkurrera på lika
villkor. Den svenska staten har liten eller ingen möjlighet att påverka hur den
internationella marknaden fungerar. Den svenska staten måste i det här läget förhålla sig
till omvärlden, alltså till att den internationella marknaden fungerar som den gör.

9.2

Förslaget vi lämnat och syftet med det

9.2.1

Vårt förslag: införa produktionsincitament

Vårt förslag är i korthet att införa ett statligt produktionsincitament i Sverige i form av en
produktionsrabatt till företag på minst 25 procent, för både svensk och till Sverige
inkommande produktion, med krav på att
•
•
•

produktionerna har en minimibudget enligt vissa belopp
internationella produktionsbolag behöver samarbetsavtal med ett svenskt
produktionsbolag för att få tillgång till rabatten
svenska och internationella produktionsbolag behöver samarbetsavtal med
svenska efterproduktionsbolag.

I vårt förslag ingår i korthet också att
•
•

9.2.2

staten initialt avsätter totalt 300 miljoner kronor per år till produktionsrabatten
den myndighet som regeringen väljer att utse som handläggningsansvarig även får
ansvar för att följa upp och validera produktionsrabattens effekter, på omedelbar
och på längre sikt.

Syftet med förslaget om produktionsincitament

Ett svenskt produktionsincitament ger möjlighet både för svenska och för internationella
bolag att lokalisera fler filminspelningar till Sverige. Vi håller för troligt att ett
produktionsincitament leder till en sådan ökning. Ett produktionsincitament förväntas
också underlätta samproduktioner, eftersom Sverige då konkurrerar på lika villkor. Fler
filminspelningar i Sverige och ett ökat utbyte med internationella aktörer bör leda till att
kunskapsnivån och därmed konkurrenskraften hos svenska filmarbetare höjs.
Ett produktionsincitament innebär också att en större andel kapital i en produktions
finansiering blir garanterad på förhand, vilket kan göra det mer attraktivt för andra
investerarare att tillföra kapital i produktionen eftersom det samlade ekonomiska
risktagandet då minskar. Med större budgetar kan kvaliteten på produktionerna höjas,
något som stärker svensk konkurrenskraft på den internationella scenen.

9.2.3

Alternativa lösningar och noll-alternativet

9.2.3.1 Alternativa lösningar till statlig produktionsrabatt
Vi har övervägt de tre typer av produktionsincitament som huvudsakligen används i
Europa i dag:
•

skattereduktion för produktionsbolag i form av skattekredit (tax credit) – ges till
produktionsbolag som en procentuell andel av stödberättigade kostnader för
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•
•

filmproduktion, genom en minskning av den skatt som produktionsbolaget ska
betala
skattereduktion för investerare i form av skatteavdrag (tax shelter) – innebär att
den som investerar i en filmproduktion får dra av beloppet från skatten
statligt finansierad rabatt på filmproduktion, alltså en produktionsrabatt som
finansieras direkt via statens budget – inte en skattereduktion för företag, så
företagen behöver inte göra någon särskild skatteredovisning.

Eftersom produktionsrabatt har kommit att bli det vanligaste systemet internationellt,
bedömer vi det sannolikt att utländska produktionsbolag kan attraheras enklare med
produktionsrabatt än med andra alternativ.
Alla tillfrågade svenska företag är överens om att produktionsrabatter är att föredra som
produktionsincitament. Det understryks att ett system med produktionsrabatter är
transparent och enkelt att förstå, samtidigt som det enskilda företaget inte behöver göra
någon särskild skatteredovisning. Aktörerna menar också att andra former av
produktionsincitament är både krångligare och mindre effektiva. Det vill säga:
Konkurrenskraft genom produktionseffektivitet kan uppnås bäst för produktionsbolag
genom ett system med produktionsrabatter.

9.2.3.2 Noll-alternativet: Effekter av att inte införa en produktionsrabatt
Ur ett svenskt statligt perspektiv kan det ifrågasättas om en relativt liten och enskild
bransch i det svenska näringslivet ska hållas uppe av statliga subventioner. Den svenska
staten har liten eller ingen möjlighet att påverka hur den internationella marknaden
fungerar. Den svenska staten måste i det här läget förhålla sig till omvärlden, det vill säga
till att den internationella marknaden fungerar som den gör. Om Sverige inte inför en
produktionsrabatt är sannolikheten mycket hög att Sverige förlorar ännu fler
filminspelningar än i dag, först på kort sikt och sedan ännu mer på längre sikt. Ju lägre
kompetensen och finansieringsnivåerna blir för svensk film- och teveproduktion, desto
sämre blir förutsättningarna för att behålla spetskompetenser i landet, för att upprätthålla
svensk konkurrenskraft och över huvud taget för svensk film- och tevebransch att
existera.
Om Sverige inte inför en produktionsrabatt ökar risken för att en redan negativ situation
förvärras. Vi bedömer alltså att samhällskostnaderna för att införa subventionen är lägre
än kostnaderna för att inte införa den.
Samtidigt finns en alternativkostnad för subventionen i det mervärde som hade uppstått
om de statliga pengarna hade använts till något annat. Om pengarna till en
produktionsrabatt tas från ett annat anslag, medför det eventuellt negativa konsekvenser
inom det området, vilket kan påverka nettoeffekten av den nya subventionen.

9.2.3.3 Alternativa sätt att utforma en statlig produktionsrabatt
I Nederländerna utgår en rabatt på 30 procent av de produktionskostnader som är
föremål för beskattning i Nederländerna. Det kan finnas skäl att lägga en svensk rabatt
högre än 25 procent, eftersom löneläget i Sverige och vissa andra faktorer bidrar till större
omkostnader för filminspelningar i Sverige än på många håll i övriga Europa. Samtidigt
finns skäl att harmonisera rabattsatsen mellan de nordiska länderna.
I Finland ställs bland annat krav på att finländska miljöer dokumenteras. På Irland ställs
en mängd sådana liknande krav på spegling av irländsk kultur. I Norge finns krav på att
minst 30 procent av finansieringen ska komma från internationella källor samt att ett
internationellt distributionsavtal tecknas, för att gynna norskt näringsliv.
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Vi har valt att hålla nere antalet krav för att systemet ska vara så enkelt för företagen som
möjligt.

9.3

Ekonomiska konsekvenser av produktionsrabatt

9.3.1

Konsekvenser för företagen

9.3.1.1 Vilka företag är berörda utifrån antal, storlek och bransch?
De företag som främst berörs av förslaget är företagen inom film- och tevebranschen,
däribland produktionsbolag, efterproduktionsbolag och distributionsbolag. I arbetet med
en filminspelning är den drivande och samlande aktören vanligen ett produktionsbolag.
Produktionsbolaget kanaliserar film- eller teveprojektets utgifter och intäkter genom att
avtala, köpa in och betala för alla de olika varor och tjänster som behövs för att skapa ett
färdigt resultat som kan visas. Figur 9.3.1 ger en statistisk översikt över den svenska filmoch tevebranschen 2015.

FIGUR 9.3.1 Antal företag, antal anställda och omsättning i miljoner kronor i branschkategorin Film &
TV, 2015

Antal
företag,
2015

Antal
anställda,
2015

Omsättning
i miljoner
kronor, 2015

6 366

5 021

17 225

59 120 Efterproduktion av film, video och TVprogram
(Efterproduktionsbolag)

829

479

1 011

59 130 Film-, video- och TVprogramdistribution
(Distributionsbolag)

206

528

3 223

59 140 Filmvisning
(Filmvisningsbolag)

99

803

2 311

60 200 Planering av TV-program och
sändningsverksamhet
(Tevebolag)

125

3 487

10 892

77 220 Uthyrning av videokassetter och dvdskivor
(Distributionsbolag)

141

320

510

SNI-kod
59 110 Produktion av film, video och TVprogram
(Produktionsbolag)

Källa: SCB
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Företag i kringliggande branscher kan också sägas bli berörda av förslaget. Detta gäller
särskilt företag i övriga delbranscher inom sektorn kulturella och kreativa näringar. Vi har
visat att filmproduktion påverkar sektorns omsättning kraftigt. Ett ökat antal
filminspelningar i Sverige kommer mycket sannolikt att påverka många företag i sektorn.
Kulturella och kreativa näringar består av företag med kulturskapande eller kreativa
processer som affärsidé eller råvara. I näringsgruppen finns också företag som bygger
vidare på andras skapande, till exempel genom distribution och handel eller genom
utveckling av digitala tjänster med kulturellt innehåll.
I den nationella statistiska definitionen av kulturella och kreativa näringar ingår
branschgrupperna
•
•
•
•
•
•
•
•
•

arkitektur
audiovisuellt (inklusive dataspel, film och teve, radio)
bild och form
kulturarv
litteratur och press
litterärt och konstnärligt skapande
mode
reklam
scenkonst (inklusive musik).

Figur 9.3.1 ger en statistisk översikt över alla företag inom de kulturella och kreativa
näringarna 2015, inklusive film- och tevebranschen.

FIGUR 9.3.2 Antal företag, antal anställda och omsättning i miljoner kronor i kulturella och kreativa
näringar totalt, 2015

Kulturella och kreativa näringar totalt

Antal
företag,
2015

Antal
anställda,
2015

Omsättning i
miljoner
kronor, 2015

127 961

142 595

375 534

Källa: Kreametern (Tillväxtverket, 2017)

På kort sikt kommer de produktionsbolag gynnas som får direkt tillgång till subventionen.
Likaså de företag som blir kontrakterade som underleverantörer till sådana
produktionsbolag för att tillhandahålla de varor och tjänster som behövs i samband med
inspelningen. Det kan gälla till exempel kulturella tjänster, transporter, säkerhetslösningar
samt kost och logi för inspelningspersonalen.
På lång sikt gynnas många fler.

9.3.1.2 Kostnadsförändringar
Ett produktionsincitament förväntas leda till direkta kostnadsminskningar för
produktionsbolag, på kort och lång sikt. Personer i film- och tevebranschen har de senaste
åren vittnat om tuff konkurrens, och många bolag uppges ha en pressad ekonomisk
situation, framförallt bland de mindre produktionsbolagen, vilket tyder på att aktörer
riskerar att slås ut.
På längre sikt finns risk för stigande priser för de tjänster som produktionsbolagen köper.
Offentliga subventioner har i vissa tidigare fall drivit fram den typen av kostnadsökningar.
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Därför behöver effekterna av att införa en produktionsrabatt löpnade följas upp och
utvärderas.

9.3.1.3 Tidsåtgång och administrativa kostnader
Vi har föreslagit att produktionsrabatten ska konstrueras på så sätt att de stödberättigade
företagen upplever den som lättförståelig och effektiv samt förutsägbar och transparent.
En svensk produktionsrabatt bör konstrueras så att den liknar andra länders
rabattsystem. De intervjuade företagen menar att en produktionsrabatt med sådana
förtecken inte skulle medföra någon stor administrativ börda.
Oaktat så uppstår en administrativ kostnad för företaget vid ansökningsförfarandet för att
få produktionsrabatten, och i samband med redovisningen om företaget beviljats rabatt. Vi
har frågat de offentliga aktörerna som administrerar produktionsincitament i Norge och
Finland om deras uppskattning av tidsåtgång för företagen. De uppskattar tiden det tar att
ansöka till cirka åtta arbetstimmar för att fylla i formulär och sammanställa bilagor, då
företaget hur som helst under planeringsstadiet av en filmproduktion gör budgetarbete
och projektbeskrivning. De uppskattar tiden det tar för ett företag att sammanställa
ekonomi- och annan redovisning till cirka tjugo arbetstimmar, under förutsättning att
företaget sköter sin normala bokföring på ett korrekt sätt.
Ur företagens perspektiv vore det också fördelaktigt med möjlighet till utbetalning av
produktionsrabatten i intervall vartefter stödberättigade kostnader har betalats och
bokförts, även om det innebär fler ansökningstillfällen. Detta beror på att det är under
produktionsfasen som de stora utgifterna infaller, främst i form av löner, och likviditeten
är ofta ett hinder i produktionsbolagens verksamhet.

9.3.1.4 Andra kostnader och påverkan på företagens verksamhet
Effekterna av ett produktionsincitament antas primärt vara att antalet film- och
teveproduktioner i Sverige ökar. Omsättningen per produktion antas också öka, och
därmed ökar förutsättningarna för bättre kvalitet. Vi har analyserat 9 svenska
filmproduktioner som har genomförts under åren 2015-2016. Genomsnittsbudgeten för
dessa var 40 miljoner kronor. Ett produktionsbolag som beviljats produktionsrabatt på 25
procent av 40 miljoner kronor skulle alltså få kostnader för 10 miljoner kronor ersatta av
staten. Detta extra finansiella utrymme kan produktionsbolaget använda till att förbättra
kvaliteten i den enskilda produktionen eller till att göra fler produktioner. I båda fallen
förväntas effekterna bli ökade investeringar i filmproduktioner, positiv påverkan på
kompetens inom film- och tevebranschen samt övriga kulturella och kreativa näringar,
samt positiv påverkan på turism- och besöksnäringen på kort och lång sikt.
Omsättning och antal genomförda produktioner
År 2014 publicerade EAO studien Impact Analysis of Fiscal Incentive Schemes Supporting
Film & Audiovisual Production in Europe . Studien visade att
•
•

•

produktionsutläggen ökade i de undersökta länderna med produktionsincitament,
med i genomsnitt 9 procent per år
tillväxten var mycket högre, 15–20 procent, i de länder som nyligen hade infört
produktionsincitament, medan utvecklingen tenderade att vara svagare i länder
som redan haft produktionsincitament länge och som redan producerade mycket
film
film- och teveproduktionen generellt ökar till full kapacitet omedelbart när ett land
inför produktionsincitament.
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Om fler internationella produktioner med större budgetar för visuella effekter (VFX)
skulle produceras i Sverige, skulle det också gynna detta segment inom svensk digital
efterproduktion. Eftersom bolag i VFX-branschen ofta delar på uppdragen till större
produktioner skulle en naturlig konsekvens bli en ökad efterfrågan av VFX-artister över
hela Norden. På kort sikt är detta inte helt oproblematiskt, då kompetensbasen redan
närmar sig full kapacitet, även om det kan lösas genom exempelvis
arbetskraftsinvandring. På längre sikt skulle det dock behövas fler utbildningsplatser för
designer, programmerare och grafiker för att lösa resursfrågan. Även boendefrågan i
framförallt Stockholmsområdet riskerar att bli en flaskhals.
Vi bedömer att ett ökat antal filminspelningar skulle bidra till en märkbart ökad
omsättning och förstärkt kompetens tvärs igenom de kulturella och kreativa näringarna.
Vi har visat att film- och teveproduktioner i Sverige redan i dag genererar en hög
efterfrågan inom övriga delar av de kulturella och kreativa näringarna.
Ökade investeringsflöden
Branschaktörerna menar att den svenska filmbranschen har mycket svårt att finansiera de
produktioner som görs i Sverige.
Produktionsbolagens verksamhet kräver höga utlägg i början. Samtidigt kommer ofta
vinsterna sent. Det innebär höga risker. De små och mellanstora företagen tycks därför ha
mycket svårt att hitta lämplig privat finansiering. Ett produktionsincitament borde
rimligen förutom att utjämna konkurrensvillkoren underlätta och stimulera
finansieringen av film- och teveproduktion. En större andel kapital i en produktions
finansiering som är garanterad på förhand kan dessutom göra produktionen mer attraktiv
för andra investerarare att tillföra kapital, eftersom det samlade ekonomiska risktagandet
då minskar. Därigenom kommer ett produktionsincitament troligen att leda till att
svenska bolag i större utsträckning förlägger svenska filminspelningar till Sverige i stället
för utomlands.
Kompetensutveckling och kompetensförsörjning
För att ett produktionsincitament ska ge sysselsättningseffekter krävs att personal bosatt i
Sverige blir involverad i filminspelningen. Det betyder att regeringen behöver formulera
villkor som säkerställer detta. Om det sker kommer kompetensnivån hos svenska
filmarbetare att höjas till följd av fler produktioner och ett ökat utbyte med internationella
aktörer, vilket på lång sikt stärker konkurrenskraften.
Kompetensförsörjningen inom den svenska film- och tevebranschen kan stärkas,
exempelvis genom större tillgång till specialistkompetenser som ljussättare och
kostymörer. Detta kan också öka mängden spetskompetens i Sverige. Spetskompetenser
rör sig mellan olika länder, i alla branscher. Blir det mer ekonomiskt förmånligt och
konstnärligt intressant att verka i Sverige, bör svenska bolag kunna attrahera mer
spetskompetens och på så vis påverka tillgången på spetskompetens.
Turism- och besöksnäring
Filminspelningar ger upphov till internationell filmturism. Detta påverkar omsättningen i
turism- och besöksnäringen.
Ju mer internationellt framgångsrik en produktion blir, desto större chans att
internationella turister vill besöka det land där inspelningen skett. Ju mer synliga
filminspelningar gjorda i Sverige blir bland internationella målgrupper, desto fler
internationella filmturister kommer till Sverige. När filmturisterna är internationella
besökare som konsumerar i Sverige uppstår export.
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Till exempel Wallander-produktionerna som spelades in i Ystad med omnejd, har ökat
mängden tillresta turister dit med 15 procent under en period. Efter 2001, när den första
filmen i Sagan om Ringen-trilogin hade premiär, ökade också antalet turister på Nya
Zeeland, där filmerna spelades in, med 17 procent. Under 2000-talet steg antalet sedan
successivt upp till 40 procent högre än under 1990-talet. På liknande sätt har
turistströmmarna till Nordirland och Kroatien ökat efter att teveserien Game of Thrones
började spelas in där.
Övrigt näringsliv
Vi bedömer att ett ökat antal filminspelningar kommer ge upphov till ökad konsumtion av
varor och tjänster från företag inom exempelvis transporter och säkerhetslösningar, det
vill säga kringverksamheter till filmproduktion.

9.3.1.5 Överensstämmelsen med EU-rätt
Vi föreslår en produktionsrabatt för filminspelningar i Sverige, vilket är att betrakta som
en form av statsstöd. EU:s statsstödsregler är därför tillämpliga, och förslaget måste
stämma överens med dessa regler.
Vår bedömning är att vårt förslag om produktionsincitament är förenligt med EU-rätten på
detta område. Stödet möjliggörs genom den allmänna gruppundantagsförordningen,
GBER, som ställer upp villkor för att ett statsstöd kan undantas från statsstödsreglerna.
Det finns undantag för kultur och film. I artikel 54 i GBER finns de förutsättningar som
regeringen behöver förhålla sig till om de inför en produktionsrabatt.
Om produktionsrabatten i Sverige utformas inom ramarna för GBER behövs inget
föregående godkännande från EU-kommissionen. Införandet av produktionsrabatten bör
dock rapporteras till EU-kommissionen i enlighet med det anmälningsförfarande som är
förknippat med EU:s statsstödsregler.
Om produktionsrabatten i Sverige utformas utanför ramarna för GBER behöver däremot
regeringen få ett godkännande från EU-kommissionen innan rabatten införs.
Vi hänvisar i övrigt till avsnitt 8.2.5 där vi redovisar ett fördjupat resonemang.

9.3.1.6 Särskilda hänsyn vid tidpunkt för ikraftträdande, speciella
informationsinsatser
Vi bedömer att en produktionsrabatt bör införas så snart som möjligt. Det är angeläget och
brådskande. Åtgärden skulle förändra den nuvarande negativa situationen för svensk
konkurrenskraft till det bättre.
Vi bedömer att inga speciella informationsinsatser kommer att behövas i Sverige, då
branschens aktörer redan är djupt insatta i frågan. Branschens nätverksstruktur, och den
goda regionala förankringen, kommer att göra att nyheten om ett införande sprids på bred
front relativt snabbt.
Däremot kommer engelskspråkig information att behöva tas fram. Den myndighet som
kommer att handlägga produktionsrabatten måste kunna bemöta internationella
produktionsbolag. Svenska företag, regionala filmkommissionärer och nationella
främjandeaktörer i utlandet kommer att behöva bidra till att de svenska positionerna
flyttas fram i relevanta internationella sammanhang.
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9.3.1.7 Påverkan på konkurrensförhållanden
Bakgrund: konkurrenssnedvridning
Konkurrenssnedvridningen består till den ojämförligt största delen i att andra länder
genom produktionsincitament erbjuder billigare lösningar än vad svensk film- och
tevebransch kan göra. Ekonomin i respektive filmproduktion är det som i högst grad styr
var en inspelning förläggs. Det finns andra faktorer som påverkar, men det relativa
kostnadsläget är avgörande.
De regionala produktionscentrumen påtalar alla att det är enbart ett statligt
produktionsincitament som kommer att ge en tillräcklig effekt för att förbättra
konkurrenskraften. Man skulle även välkomna åtgärder på strukturell nivå, exempelvis
satsningar på att marknadsföra Sverige som filmland eller att förstärka svenska
filmutbildningar. Det är framförallt produktionen av rörlig bild via produktionsbolag som
behöver stöd. Stödet behöver vara finansiellt.
Effekt: konkurrensneutral marknad
Med en statlig produktionsrabatt kan svenska företag och Sverige konkurrera på lika
villkor. Om marknaden blir konkurrensneutral, kommer svenska företag och Sverige att
kunna börja konkurrera med sina kvalitativa förmågor och unika tillgångar. Här finns flera
relativa konkurrensfördelar för Sverige.
Effekt: större synlighet på marknaden
Med en statlig produktionsrabatt kan Sverige komma in i de olika
produktionsplaneringsguider som listar olika länders olika rabattsystem. I dag omnämns
Sverige inte alls i sådana listningar. Det är mycket negativt i en bransch där det är
avgörande för framgång att kunna agera och konkurrera internationellt under
förproduktionsfasen, när finansiering och partnersamarbeten läggs upp.
I grannländer med incitamentsmodeller tycks filmteam röra sig mellan länderna, när mer
kompetens och större team krävs än vad landet själv kan erbjuda. Detta innebär att båda
inblandade länder får en större och mer konkurrenskraftig marknad.
Effekt: ökad efterfrågan ger större konkurrenskraft
Vi bedömer att ett ökat antal filminspelningar skulle bidra till en märkbart ökad
efterfrågan inom både film- och tevebranschen och övriga kulturella och kreativa näringar.
Kompetensbasen och kompetensutvecklingen för svensk film- och teveproduktion kan
därmed stärkas.
Större efterfrågan gör det möjligt att utveckla och upprätthålla konkurrenskraftig
specialistkompetens samt konkurrenskraftig kvalitet inom exempelvis ljussättning,
kostymering, klippning, filmmusik och digital efterproduktion.
Vi bedömer att detta är en mycket viktig utveckling för svenskt näringsliv på kort och på
lång sikt, bland annat för att konkurrenskraften här byggs genom innovativ samverkan
mellan olika delbranscher.

9.3.1.8 Särskilda hänsyn till små företag
Vi föreslår att produktionsrabatten ska gynna större filmproduktioner framför mindre.
Vår motivering är att Sverige ur ett samhällsekonomiskt perspektiv behöver prioritera att
attrahera fler internationella filminspelningar. Eftersom internationella produktionsbolag
oftare arbetar med betydligt större budget per filminspelning än vad svenska
produktionsbolag har möjlighet till, behöver rabatten gynna större produktioner. Det är
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därigenom önskade positiva följdeffekter regionalt och nationellt säkrast kan uppstå.
Bland dessa förväntade effekter finns ökad efterfrågan på små företags tjänster,
framförallt inom film- och tevebranschen, men även i hög grad inom övriga kulturella och
kreativa näringar.
Vårt förslag om subventionens utformning medför inte automatiskt att större företag
gynnas framför mindre, då även små produktionsbolag kan driva en film- eller
teveproduktion med stor budget. Det är ändå sannolikt att de minsta produktionsbolagen
inte kommer att kunna ta direkt del av subventionen.

9.3.1.9 Förslagets påverkan på företagen i andra avseenden
Vi ser ingen annan påverkan på företag än den som vi redovisat i det ovanstående.

9.3.2

Offentligfinansiella konsekvenser

9.3.2.1 Offentligfinansiella vinster till följd av subventionen
För att ett produktionsincitament ska få en positiv effekt på de offentliga finanserna krävs
att de tillkommande skatteintäkterna från en stimulerad filmproduktion överstiger
kostnaden för de subventioner som betalas ut.
Utifrån det material som vi har haft tillgång till går det inte att dra några definitiva
slutsatser om den faktiska effekten på de offentliga finanserna av ett
produktionsincitament. Men den internationella marknaden fungerar som den gör, det vill
säga de flesta länder i EU- och EES-området har produktionsincitament. Den nuvarande
situationen med en snedvriden konkurrens för svenska alternativ ger en rad negativa
konsekvenser och uteblivna effekter för regional tillväxt samt för Sverigebilden i utlandet.
Spelas filmen in i Sverige ger detta med största sannolikhet upphov till
samhällsekonomiska vinster i form av ökad konsumtion. En filmproduktion behöver köpa
en hel del varor och tjänster i förbindelse med inspelningen. Bland annat kost och logi för
inspelningspersonalen, transporter och säkerhetslösningar.
Producenterna för Game of Thrones övervägde till exempel att förlägga 30
inspelningsdagar till passande inspelningsmiljöer på Gotland, men valde till sist bort detta
på grund av kostnaden. Producenterna för den kommande amerikanska filmen The Girl in
the Spider’s Web, om karaktären Lisbeth Salander, övervägde ursprungligen att förlägga
det mesta av inspelningen till Sverige, vilket kunde ha fått 460 miljoner kronor att
spenderas i Sverige.
En positiv utveckling av film- och tevebranschen med avseende på volym och kompetens
kan i sig bidra till att ytterligare filminspelningsarbete lokaliseras till regioner och i
förlängningen stärka förutsättningarna för attraktionskraft, sysselsättning och
företagande.
Filminspelningar påverkar den turistekonomiska omsättningen i en kommun, en region
eller ett land, och självklart då även omsättningen för företag inom turism- och
besöksnäringen. Många platser som har förekommit i teveserier eller i flera filmer har
över tid lockat fler besökare. När filmturisterna är internationella besökare som
konsumerar i en svensk region uppstår export. Ju mer synlighet för en region som
intressant filmturistmål bland internationella målgrupper, desto mer stärks regionens
attraktionskraft och varumärkesvärde. Detta leder i förlängningen till en förstärkning
också av bilden av Sverige som filmland och varumärket Sverige internationellt. Film- och
teveproduktioner är alltså viktiga för och kan användas strategiskt i arbetet med att
utveckla och marknadsföra ett helt land, lika väl som en viss plats.
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9.3.2.2 Subventionskostnad för staten
Denna typ av subvention är en kostnad i den statliga eller regionala budgeten och betalas
normalt ut i efterskott, när produktionsbolaget har redovisat sina stödberättigade och
godkända kostnader. Typiskt sett inträffar detta först ett antal månader efter att företaget
har betalat in moms, arbetsgivaravgift och andra skatter till det offentliga.
Valet och utformningen av modell för produktionsincitamentet kommer att påverka hur
mycket administration och kontroll som behövs för att förmedla stödet. Generellt kan det
antas att kostnaderna för administration ökar för såväl stödmottagarna som för den
myndighet som ska ansvara för stödet, ju mer komplex och regelstyrd en stödordning är.
Detta gäller för såväl ansökningsförfarandet som utbetalningen av stödet. Detta talar för
att välja en stödordning som
•
•

baserar sig på modellen med produktionsrabatter, som allmänt anses vara den
som är enklast att administrera för såväl stödmottagare som administrerande
myndighet
innehåller ungefär de villkor och beloppsnivåer som vi föreslagit.

Detta innebär alltså en årlig kostnad för staten på 300 miljoner kronor.

9.3.2.3 Administrativa kostnader för staten
Därtill kommer kostnaden för administration, som i huvudsak är en lönekostnad. Vi
bedömer att det behövs 2-3 helårsanställningar för uppgiften samt medel till att
upphandla utvärderingar, göra vissa företagsbesök med mera. Detta bör innebära en årlig
kostnad på 3 miljoner kronor.
Norge har inrättat en halvtidsbefattning (50 procent) för handläggningen. I
arbetsuppgiften ingår beredning av ansökningar samt handläggning och kontroll av
beslutade ärenden, däremot ingen utvärdering av effekterna. Ekonomiska överföringar
sker via ett centralt system. I Norge bedöms detta fungera bra i nuläget. Det skulle dock
kunna bli aktuellt att utöka mängden handläggare om beloppsnivåerna i det norska
incitamentssystemet justerades. De har inledningsvis varit låga, varför endast ett fåtal
produktioner kunnat beviljas stöd. Finland har inrättat två heltidstjänster för
handläggningen. I arbetsuppgifterna ingår beredning av ansökningar samt handläggning
och kontroll av beslutade ärenden, däremot ingen utvärdering av effekterna. Ekonomiska
överföringar sker via ett centralt system.

9.3.3

Ekonomiska konsekvenser för medborgare i form av konsumenter och
skattebetalare eller andra övriga grupper

Vi ser inga ekonomiska konsekvenser för medborgare i form av konsumenter och
skattebetalare eller andra övriga grupper.

9.4

Miljömässiga konsekvenser av produktionsrabatt

Vi har mot slutet av arbetet med rapporten förstått att det finns en efterfrågan på ”grön
film” eller ”hållbar film”. Vi har också mött uppfattningen hos några branschaktörer att
möjligheten att kunna erbjuda miljövänliga eller miljömärkta inspelningsmiljöer på en
plats, är på väg att bli ett allt viktigare konkurrensmedel. Tyvärr har vi inte kunnat göra
någon analys som belägger eller nyanserar denna uppfattning. Men vi noterar att Film i
Väst publicerade rapporten Hållbar filmproduktion 2017.
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9.5

Sociala konsekvenser av produktionsrabatt

En social konsekvens och en samhällsekonomisk vinst är att en produktionsrabatt
kommer att leda till att fler kulturella värden skapas. Dessa vinster är svåra, för att inte
säga omöjliga, att kvantifiera, men vi kan ändå med säkerhet påstå att de ökar om
konkurrensvillkoren för film i Sverige förbättras. Bland annat kan lokala kulturmiljöer
tänkas tillkomma i form av platser där filmer har spelats in.
Kulturskapares möjligheter att försörja sig torde stärkas, och arbetsmarknaden för
egenanställda personer kan antas förbättras.
Nästan alla vi haft kontakt med i rapportarbetet har lyft fram att en stor fördel med att fler
svenska produktioner kan förläggas till Sverige är att svenska filmarbetare kan arbeta på
hemmaplan.
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Good Post
Goodbye Kansas Holding AB

109/111

Harmonica Films
Haymaker
Important Looking Pirates AB
Jarowskij
Keativ Sektor
Kulturrådet
Lillasyster
Ljudbang
Musikförläggarna
Nice Drama
Nordic United
Oberoende Filmares Förbund
Ponytail Sound AB
Red Pipe Studios AB
Regionala resurscentrum för film / Filmregionerna
SF Studios
Shoot & Post
StellaNova
Svenska Institutet
Sveriges Kommunikationsbyråer - Komm!
Swiss International AB
Syndicate
Teaterförbundet för scen och film
The Line
Universal Music
UNLTD Unlimitied Stories
Visit Sweden
Walt Disney Studios Nordic
Yellow Bird
Zentropa Sweden

10.3

Fotografiuppgifter

Sid 7 Johnér
Sid 9 Fotograf Hans Alm
Sid 11 Maskot

110/111

Sid 15 Maskot
Sid 16 Apelöga
Sid 21 Maskot
Sid 36 Fotograf Katja Kircher
Sid 41 Fotograf Adam Haglund
Sid 45 Maskot
Sid 46 Ladjojaure i Gällivare och Kiruna. Fotograf okänd
Sid 48 Klädesholmen i Bohuslän. Fotograf Göran Assner
Sid 53 Maskot
Sid 54 Maskot
Sid 59 Fotograf Carola Björk
Sid 60 Fotograf Hans Bjurling
Sid 61 Johnér
Sid 62 Maskot
Sid 63 Fotograf Erik Leonsson
Sid 65 Framelab.se
Sid 69 Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby. Örjan Karlsson
Sid 78 Fotograf okänd

111/111

BILAGA 1
Datum
2017-12-13

11 branschaktörers gemensamma plattform angående att
införa produktionsincitament i Sverige
Följande skrivelse inkom till Tillväxtverket 2017-09-22 från Film & TV-producenterna. De 11 branschaktörerna är
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Film i Väst
Filmpool Nord
Film i Skåne
Filmregion Stockholm-Mälardalen
Film&TV-Producenterna
Teaterförbundet för scen och film
Sveriges Filmuthyrareförening
Sveriges Videodistributörers förening
Sveriges Television
TV4
Discovery

PLATTFORM: PRODUKTIONSINCITAMENT FÖR FILM OCH TV I SVERIGE
22 av EU:s medlemsländer har ett automatiskt produktionsincitament för
film- och tv-produktion. Automatiska produktionsincitament finns också i
35 av USA:s delstater, i Australien, Kanada och en lång rad länder runt
om i världen. De länder i Europa som inte har produktionsrabatter är: Bulgarien, Cypern, Grekland, Luxemburg, Danmark och Sverige.
Varför produktionsincitament?
•
•

•
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Marknaden för film- och tv-produktion är internationell.
Ett svenskt system med produktionsincitament för film- och tv-produktion skulle bidra till att Sverige blir en mer attraktiv samarbetspartner för
andra länder och att Sveriges konkurrensskraft på den internationella
arenan stärks.
En ökad tillväxt på film- och tv-området har förutsättningar att öka
sysselsättningen och statens skatteintäkter, främja varumärket Sverige
och Sverigebilden, samt bidra till en ökad turism och ökad tillväxt för
besöksnäringarna.

Effekter av produktionsincitament
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Att svensk film och tv i ökad utsträckning produceras på hemmaplan
och att utflyttningen av produktion motverkas.
Att svenska film- och tv-projekt som annars inte hade kunnat göras
möjliggörs
Att betydligt fler internationella samproduktioner och flyttbara internationella produktioner görs i Sverige och de produktioner som redan valt
att förlägga produktion hit lägger avsevärt större delar av produktionen
till Sverige.
Bättre förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomi i svensk filmoch tv-produktion
Efterfrågan på arbetskraft och det samlade resursutnyttjandet i filmbranschen och de kreativa näringarna kan öka avsevärt
En tillväxt i infrastrukturen och snabb uppbyggnad och utveckling av
spetskompetenser, kunnande och professionalism.
Starkare länkar till omvärlden för svensk film som gynnar svensk film
ekonomiskt, kreativt och publikt.
Fler fullbudgeterade långfilmer kan bidra till att målen i den svenska
filmpolitiken nås.
Att svensk film- och tv-produktion kan arbeta med en högre ambitionsnivå och med förstärkt konstnärlig och publik kvalitet
Den utflyttning som idag sker innebär i värsta fall att berättelser redan
på manusstadiet medvetet eller omedvetet utformas för att kunna utspela sig utanför Sverige, vilket gör att både svenska miljöer och
svenska berättelser går om intet.

Till vad? Definition och avgränsningar
Produktionsincitamentet bör omfatta film och tv-drama som uppfyller kraven på att vara en kulturprodukt. Produktionsincitamentet bör också
kunna omfatta annan tv-produktion som uppfyller de definierade kraven
på att vara en kulturprodukt (och därmed omfattas av EU:s kulturundantag).
Produktionsincitamentet bör på lika villkor omfatta svensk film- och tv-produktion och till Sverige inkommande film- och tv-produktion.
Inkommande produktioner behöver en svensk partner (produktionsbolag)
för att ha möjlighet att omfattas av produktionsincitamentet.
Hur?
Det finns en lång rad modeller för produktionsincitament. Mycket talar för
att en renodlad så kallad produktionsrabatt (kontantrabatt) är att föredra.
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En produktionsrabatt är jämförelsevis transparent, effektivt och enkelt att
förstå. Det behöver ingen finansiering från tredje part. Det är en stor fördel
att ett sådant system inte påverkar eller involverar skattesystemet.
För Sverige förordas ett system med en produktionsrabatt på 25 % av det
projektet spenderar i Sverige i form av löner till personer som betalar skatt
i Sverige och inköp av varor och tjänster (relevanta för projektet) hos företag med säte och personal i Sverige. Tjänsten/varan ska konsumeras i
Sverige. Nivån på produktionsrabatten bör vara den samma som i övriga
nordiska länder.
För att produktionsrabatten ska kunna sökas bör krävas en fastställd miniminivå på projektets budget. Här kan den finska modellen vara värd att
titta på.1
Utformningen (t.ex. rabattsats, budgetnivåer) av systemet för produktionsincitament måste ske på ett sådant sätt att det både kan attrahera utländska projekt och kommer de inhemska film- och tv-projekten till del.
Ansökningsprocessen bör hanteras effektivt. Handläggningstiden bör vara
så kort som möjligt. Nödvändig expertis behöver rekryteras till den myndighet som ska hantera produktionsincitamentet.
Produktionsincitamentet bör och får inte ersätta den kulturpolitiskt motiverade satsning som görs på filmen. Förutsättningen för att produktionsincitamentet ska kunna ge maximal positiv effekt är att det nationella filmstödet minst har nuvarande omfattning.
Myndigheten som hanterar produktionsincitamentet bör sannolikt också
vara någon annan än Svenska Filminstitutet som hanterar de kulturpolitiska filmstöden, så att de kulturpolitiska och näringspolitiska mekanismerna hålls isär. Så har exempelvis gjorts i Finland.
Projekt bör löpande kunna ansöka om produktionsrabatten och få ett förhandsbesked om det omfattas av rabatten och vad den preliminärt beräknas till. Den slutliga produktionsrabatten bör fastställas efter det att redovisningen lämnats in till myndigheten. Godkänd auktoriserad revisor bör
granska och garantera att ”spenden” i Sverige är korrekt redovisad. Målsättningen bör vara att myndighetens eget granskningsarbete maximalt
tar tre månader i anspråk. Utbetalning av rabatten bör ske så att en del av
rabatten betalas ut vid beviljad ansökan och resterande medel omedelbart
efter den efterföljande granskningen har slutförts och godkänts. Formkrav
i form av exempelvis completion bond kan uppställas för att garantera
projektets färdigställande.
Systemet bör löpande utvärderas. Utgångspunkten för utvärderingen är
de inlämnade detaljerade spendredovisningarna. Dessa kan kompletteras
med studier av hur produktionsincitamentet påverkar ekonomi, kunnande,
1

I Finland förekommer olika miniminivåer för olika genre/format, både avseende produktionsbudget och spend i Finland. Till exempel är miniminivån för
produktionsbudget för lång spelfilm 2,5 mn euro.
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kompetens, turism/besöksnäringen, andra kreativa näringar, filmexport,
internationella samarbeten och bilden av Sverige.
Kostnad
Produktionsincitament är i princip självfinansierande, då skatteintäkterna
överstiger kostnaderna med råge.2 Skatteintäkterna uppkommer normalt
flera månader innan rabatten betalas ut och utbetalningen sker först efter
att kostnaderna i det specifika territoriet kontrollerats och godkänts.
Många länder/territorier börjar med att ha ett tak för hur stor den samlade
produktionsrabatten som betalas ut kan vara. Finland har exempelvis initialt infört ett tak på 100 miljoner kronor per år. Förekomsten av ett tak innebär att produktionsincitament inte kan garanteras alla kvalificerade projekt, vilket i sin tur kan göra det svårare att marknadsföra och tillämpa systemet. I Finland nåddes taket redan efter halva året.
Det långsiktiga målet för Sverige bör vara att införa ett förutsebart system
som garanterar produktionsincitament för kvalificerade projekt, oberoende
av konkurrerande projekt samma år.
I en inledande fas kan det dock vara rimligt att även Sverige introducerar
ett tak på 300 miljoner kronor per år och att man löpande utvärderar de
ekonomiska effekterna, exempelvis hur stora ökningar av de samlade
skatteintäkterna som produktionsrabatterna genererar. För att inte några
få enskilda projekt ska dränera systemet bör även övervägas en maxnivå
för utbetalade medel per projekt. Efter utvärdering kan tas ställning till om
taket bör höjas eller tas bort.

2

Olsberg SPI ”A production incentive for Sweden” s. 20
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SAMMANFATTNING
Svenska Filminstitutet har gett Fikra i uppdrag att undersöka och analysera hur
internationella produktionsbolag, d v s svenska och utländska bolag som är verksamma
utanför sitt ursprungsland, väljer inspelningsplats. Uppdraget omfattar att:
1.

Identifiera de beslutskriterier som är viktigast för producenten inför val av
inspelningsplats och dela in dem i två kategorier:
a. Ease of Production, d v s de praktiska och funktionella argumenten som är viktiga
för själva genomförandet av inspelningen.
b. Economic Attractiveness, d v s de ekonomiska och finansiella argumenten som är
viktiga för filmprojektets ekonomi.

2. Etablera viktvärden för hur dessa kriterier står i relation till varandra inom de två
kategorierna (Med ”viktning” menar vi hur stor betydelse en producent lägger på ett
kriterium i förhållande till ett annat).
3. Givet ovan viktningar och beslutskriterier, identifiera hur Sverige positionerar sig som
inspelningsplats i förhållande till ett urval av andra länder i Europa.
För att besvara nyckelfrågorna har vi kombinerat skrivbordsundersökning (d v s insamling av
sekundära data) med intervjuer samt utskick av enkäter. Vi genomförde ett antal
djupintervjuer med experter från filmbranschen i syfte att identifiera de viktigaste
beslutskriterierna inför en filminspelning. Därefter fastställdes viktvärden för beslutskriterier
genom en enkät till internationella producenter där vi applicerade en beslutsteoretisk modell
kallad Analytical Hierarchy Process. Parallellt skickades en separat enkät till lokala rådgivare
vid filminspelningar, huvudsakligen filmkommissionärer, för att kunna indexera ländernas
komparativa prestanda inom respektive beslutskriterium. Med beslutskriteriernas vikter och
ländernas jämförelsetal kunde vi därefter rita upp en s k marknadspreferensmatris, där
länderna i vår undersökningsgrupp kunde placeras i ett diagram utifrån deras respektive
resultat i Ease of Production och Economic Attractiveness.
Under beslutskategorin Ease of Production fick beslutskriteriet Utbud av inspelningsmiljöer
högst viktning (19,5 procent). Näst högsta vikt var tillgång till kompetens samt säkerhet (båda
viktades med 16,1 procent). Därefter tillgång till inspelningsvänlig infrastruktur (15,0 procent),
tillåtna arbetstider (12,6 procent), inspelningsvänlighet (12,4 procent) och slutligen kunskaper i
engelska (8,3 procent). Analysen visar dock att det finns viktiga skillnader mellan
producenternas prioriteringar beroende på deras bakgrund och den aktuella produktionen.
Till exempel anser amerikanska producenter i högre utsträckning än skandinaver att säkerhet
är viktigt. En annan skillnad är att producenter med stora budgetar värdesätter tillgång till
kompetens högre än vad producenter med mindre budgetar gör. Inom Ease of Production
rankades Storbritannien högst medan Sverige placerades på en femte plats i en grupp
besående av 13 länder.
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Under kategorin Economic Attractiveness viktades produktionsincitament allra högst med
36,8 procent. På andra plats kom lokala kostnader med en vikt på 29,4 procent. Det tredje
viktigaste beslutskriteriet var utbud av nationella och regionala fonder (22,7 procent) och lägst
prioritet fick valutarisk (11,1 procent). Under den här kategorin kunde totalt 16 länder
inkluderas. Frankrike rankades högst medan Sverige placerade sig på sista plats eftersom
landet samtidigt saknar produktionsincitament och har relativt höga lokala kostnader.
Marknadspreferensmatrisen visar att skillnaderna mellan länderna i beslutskategorin Ease of
Production också är relativt små. För beslutskategorin Economic Attractiveness går däremot
en stark gräns mellan länder som har och länder som inte har produktionsincitament. I vår
scenarioanalys blir det tydligt att om Sverige vill tillhöra de länder som kan konkurrera om
internationella filminspelningar krävs produktionsincitament.
Sammanfattningsvis visar denna analys följande om Sveriges konkurrenssituation:
1.

Avsaknad av produktionsincitament gör att Sverige inte är tillräckligt
konkurrenskraftigt för att attrahera internationella filmproduktioner (undantaget
projekt med specifika lokaliseringskrav som av konstnärliga skäl inte går att erbjuda
på annan plats).

2. Sverige skulle kunna konkurrera om fler produktioner till landet, d v s både behålla
svenska produktioner som annars riskerar att förläggas utomlands samt attrahera
utländska produktioner som väljer att spela in i andra länder, om man introducerar
ett incitamentsystem som är jämförbart med övriga länder i Europa.
3. Analysen visar att det inte förefaller finnas andra genomförbara åtgärder som
Sverige skulle kunna implementera för att attrahera internationella filmproduktioner.
Filmen är till syvende och sist en kreativ process, och varje film i sig ett unikt projekt med egna
mål, behov och krav. Därför bör produktionsincitament kompletteras med en fortsatt god
förståelse för enskilda filmprojekts förutsättningar om man vill vara framgångsrik med att
attrahera fler produktioner till landet.
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1 INTRODUKTION
1.1 I huvudet på en producent
Hur tänker en producent när hen ska välja inspelningsplats för sin film eller sin dramaserie?
Vilka faktorer vägs in, och vad är viktigast?
I samtal med producenter brukar svaret vara enkelt: Producenten vill försöka realisera
filmarens kreativa vision på ett så ekonomiskt förmånligt sätt som möjligt. Ett annat sätt att se
på det är att producenten ska se till att få det kreativa verket ekonomiskt genomförbart. Alltså
brukar svaret ofta låta så här: ”Bottom line” (slutresultatet). Men en inspelning bär på en rad
frågeställningar där kostnaden inte alltid är så enkel att förutsäga. Vad händer om vi inte får
vårt filmtillstånd i tid? Vad gör vi om vi inte hittar rätt folk till inspelningen? Hur kan vi säkerställa
att vi får rätt miljö till våra scener? Vilka säkerhetsrisker är vi beredda att ta för att få filmen
genomförd? Samtliga frågor leder dock till den slutgiltiga frågeställningen: ”Hur får vi den här
filmen att gå ihop – såväl kreativt som ekonomiskt?”. Denna fråga har naturligtvis i sin tur bäring
på hur vi bör resonera kring de ekonomiska incitamenten för filmproduktion, något som berört
såväl producenter som policymakare i årtionden nu.
Vi vet redan att tillgång till olika ekonomiska incitament påverkar producenternas val av
inspelningsplats. Det tydligaste beviset är att titta på hur länderna agerat under senare år för
att attrahera inspelningar. Idag är det lättare att räkna de länder som saknar incitament än de
som har. År 2007 hade tolv länder i Europa ett incitamentsystem på plats, d v s ett
skattefinansierat stödsystem som möjliggör någon form av rabatt på inspelningskostnaderna.
Tio år senare är denna siffra 27 men väntas bli 30 inom kort. 1 År 2018 väntas endast Sverige,
Danmark, Luxemburg och Liechtenstein sakna produktionsincitament inom EU-EES området.
En del menar t o m att avsaknad av incitament har blivit ett hinder eftersom stimulanserna
numera är regel än undantag.
Men hur viktigt är produktionsincitament i det större sammanhanget, i jämförelse med alla
andra omständigheter som producenten måste bedöma inför valet av inspelningsplats? Kan
det vara så att det finns andra kriterier som måste vara på plats för att producenten seriöst ska
överväga att förlägga en inspelning i ett land istället för ett annat?
Fikra kommer att under denna rapport analysera hur det förhåller sig med dessa
frågeställningar. Och efter att ha undersökt hur producenten väger de olika beslutskriterierna
mot varandra kommer vi att i den här studien söka förstå vilka länder som har de bästa
förutsättningarna att väljas för en inspelning. Resultatet av analysen kommer att ge en
indikation på hur länderna presterar, vilka länder som bör vara mest attraktiva för en
filmproduktion, och bättre förstå hur Sverige står sig i konkurrensen mot dessa länder.

1

European Audiovisual Observatorys websida (http://www.obs.coe.int/)
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Uppställningen av beslutskriterierna i två kategorier Ease of Production (d v s de praktiska och
funktionella argumenten som är viktiga för själva genomförandet av inspelningen) och
Economic Attractiveness (de ekonomiska och finansiella argumenten som är viktiga för
filmprojektets ekonomi) syftar främst till att ge läsaren (i) en bättre bild på hur Sverige placerar
sig jämfört med andra länder samt möjligen också (ii) identifiera vilka områden som Sverige
skulle förbättra sig på för att attrahera fler filminspelningar till sig.

1.2 Uppdraget
Regeringen har gett i uppdrag till Tillväxtverket att tillsammans med Svenska Filminstitutet
utreda för- och nackdelar med ett eventuellt införande av ett nationellt incitamentsystem för
filminspelningar i Sverige. Som en del av detta arbete har Fikra fått i uppdrag att närmare
identifiera och analysera hur de internationella produktionsbolagen väljer sina
inspelningsplatser. De nyckelfrågor som ska utredas är:
-

Vad är viktigast för internationella producenter när de väljer inspelningsplatser?

-

Vilka beslutskriterier spelar roll när internationella produktionsbolag väljer
inspelningsland, och hur kan dessa kriterier viktas?

-

Vilka beslutskriterier kan definieras som s k ”Ease of Production” och ”Economic
Attractiveness”?

I syfte att bättre förstå svensk konkurrenskraft i sitt internationella sammanhang belyser
rapporten också följande fråga:
-

Givet ovan kriterier, deras respektive vikt och placering i skalan Ease of Production resp.
Economic Attractiveness, var tror vi att Sverige placerar sig som inspelningsplats jämfört
med andra europeiska länder?
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2 METOD
2.1 Hur vi genomförde studien
För att genomföra uppdraget har vi kombinerat sekundärdata med djupintervjuer och utskick
av enkäter.
Sekundärdata: Sökning och läsning av facklitteratur, offentlig statistik, databaser m.m. för
att sätta oss in i frågeställningen och hitta relevant teori men också för att få kunskap om
vilken information som fanns tillgänglig för analysen av kriterierna.
Djupintervjuer: Samtal med företrädare från de regionala filmkommissionärerna samt några
producenter med lång erfarenhet av internationella produktioner. Syftet var att identifiera
relevanta beslutskriterier för analysen och utforma ändamålsenliga enkäter.
Enkätundersökning riktad mot producenter: En enkätundersökning riktat till 40
internationella producenter (svenska producenter med erfarenhet av att filma utomlands
samt utländska bolag som arbetar internationellt). Vi har strävat efter en så bred
representation av producenter som möjligt, både vad gäller hemvist och erfarenhet, för att
se vad bakgrunden spelar för roll i bedömningen av beslutskriterierna.
Enkätundersökning riktad mot filmkommissionärer i Europa: Eftersom många av de
beslutskriterierna som vi ansåg vara relevanta saknade statistiskt underlag för att jämföra
länderna med varandra kompletterade vi med ytterligare en enkätundersökning riktat till
filmkommissionärer verksamma i de länder som ingick i undersökningen. Några av frågorna
följdes även upp med epost.
Analys av data: Svaren samlades in till analys och slutsatserna presenteras i denna rapport.

2.2 Marknadspreferensanalysen
När ett företag väljer att expandera internationellt sker det på olika sätt. Vanligen börjar
företaget att först sälja på sin hemmamarknad, för att därefter etablera sig i grannländer där
kulturskillnader och de byråkratiska utmaningarna ofta är små. Så småningom söker sig
företaget till marknader allt längre bort från sitt hemland, för att spridas som ringar på
vatten. Nästan lika ofta kommer företag till en ny marknad på grund av rena tillfälligheter – t
ex blir företagets VD kontaktad av en potentiell kund från ett främmande land och företaget
bestämmer sig så småningom att expandera till en ny marknad. Expansionen tenderar då till
att bli mer reaktivt och opportunistiskt – d v s företaget reagerar på en presenterad
möjlighet istället för att göra ett aktivt val.
Genom en marknadspreferensanalys kan man begränsa slumpens eller den geografiska
gravitationskraftens inflytande för att i stället skapa utrymme för ett mer rationellt beslut
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baserat på faktiska möjligheter och tillgänglighet. På liknande sätt kan producentens val av
inspelningsplats för en ny film eller TV-serie också göras mer planlagt genom att analysera
flera beslutskriterier inför ett slutligt beslut för inspelningen.
Robert D. Hisrich, professor i global företagsekonomi vid Kent State University,
rekommenderar en femstegsraket vid val av marknad:
1) Identifiera relevanta indikatorer (vi kallar dem för beslutskriterier i denna rapport)
som är av vikt för en framgångsrik expansion.
2) Samla in data från valda länder och konvertera till jämförbara beslutskriterier, t ex
indexvärden.
3) Bestäm lämplig vikt för varje beslutskriterium för att avgöra hur viktigt detta
kriterium är för en etablering.
4) Analysera data.
5) Välj därefter högst rankad marknad utifrån den ranking som uppstår, t ex genom att
multiplicera beslutskriteriernas index med deras respektive vikt och addera dem.
Länderna med högst värde blir då högst rankade.2
I vår rapport, där vi anpassat modellen för producentens val av inspelningsplats, har vi delat
upp beslutskriterierna i två kategorier:
•

Kriterier som har en direkt påverkan på budget och projektets ekonomiska
förutsättningar – i rapporten benämnda som Economic Attractiveness

•

Kriterier som berör det praktiska och funktionella genomförandet av projektet (vilket
därmed har en mer indirekt påverkan på budget) – i rapporten kallar vi dessa kriterier
för Ease of Production.

Marknadsvalet bör alltså vara ett land som placerar sig högt både vad gäller Economic
Attractiveness och Ease of Production. Om ett inspelningsland blir för dyrt att spela in i, eller
saknar nödvändig finansiering eller incitament, kommer det sannolikt inte bli aktuellt för en
produktion, oavsett hur enkelt och praktiskt ett land är att vara verksamt i. Samtidigt
kommer ett land inte heller vara tillräckligt intressant att spela in i om besvären för att få
filmen genomförd är för stora, även om det finansiella erbjudandet lockar.

2

Robert D. Hisrich, ”International Entrepreneurship, Starting, Managing and Developing a Global
Venture”, Sage Publications 2009.
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Figur 1: Exempel på en marknadspreferensmatris

2.2.1 Val av beslutskriterier
Vilka är de viktiga beslutskriterierna för inspelning av en film? För att svara på frågan har vi
dels tagit hjälp av tidigare rapporter samt intervjuat ett urval av filmkommissionärer och
erfarna producenter. Filmkommissionärer i synnerhet, har stor vana av att diskutera
förutsättningar för olika inspelningar med producenter, och kan därför sägas ha särskild
expertis om vad som efterfrågas när producenten väljer inspelningsplats.
Inför diskussionerna om beslutskriterierna har vi också tagit stöd av Olsberg – SPI:s
flödesschema som illustrerar producentens stegvisa beslutsprocess vid val av inspelningsland
(se nästa sida).
Den första förutsättningen som måste uppfyllas är att platsen har de visuella kvaliteterna
som efterfrågas av filmskaparna. I många fall går det att med hjälp av visuella effekter
och/eller scenografi återskapa i princip vilken miljö som helst. Ibland händer det dock att
filmaren har sådana krav på autencitet att detta inte går, eller att det blir för kostsamt att
återskapa. Ett sådant exempel var inspelningen av David Finschers’s Girl with the Dragon
Tattoo där regissören insisterade på att göra filminspelningen i Stockholm för att få rätt
känsla i filmen, trots producenternas invändningar.3 I vår undersökning har vi bett
producenterna att bortse från dessa tillfällen för att göra jämförelsen av platserna mer
relevant för studien.

3

Samtal med Ingrid Rudefors, f.d. Filmkommissionär i Stockholm
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Figur 2: The Producer’s Decision Flow Chart

4

Creative specifics that will determine the locations and
look of the production
Budgeted line-by-line costs of production

The effect of fiscal incentives in reducing such costs

Production infrastructure provision

Depth and capability of crew and their skills
Variety of suitable locations and facilities and whether
they are in close proximity
Fluctuations in exchange rates
Personal preferences of key talent, particularly the
director and lead actors
Perceived ease of filming including regulations, licences
and permits
Effectiveness of support from local film offices and
commissions
Communications and lifestyle offer (hotels, restaurants)

Safety & Security

Overall "film-friendliness" of the region/state concerned

Nedan följer de beslutskriterier som vi efter samtalen valt att ta med i analysen.
Under den kategori av beslutskriterier som vi kallat för Ease of Production har vi:
-

Tillgång till kompetens (Skilled work force): Här syftar vi främst på tillgång till
kompetenta filmarbetare som kan anställas lokalt för filminspelningen.

-

Utbud av inspelningsmiljöer (Diversity of locations). Vad ett inspelningsland kan
erbjuda en produktion för typ av miljöer (t ex berg, skog, slott, skyskrapor etc).

4

Impact analysis of fiscal incentive schemes supporting film and audiovisual production in Europe,
Olsberg•SPI, utgiven av European Audiovisual Observatory, December 2014. .
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-

Inspelningsvänlig infrastruktur (Availability of infrastcurure) Vad landet kan erbjuda i
form av filmstudios, teknisk utrustning, tillgång till flygplatser, hotell etc.

-

Inspelningsvänlighet (Film Friendliness): Hur enkelt eller svårt det är att få
inspelningstillstånd, kommunicera med lokala myndigheter, få hjälp av
filmkommissionärer etc.

-

Kunskaper i engelska (English Proficiency): Hur vanligt det är att folk förstår och talar
engelska i landet.

-

Tillåtna arbetstider (Accepted working hours): Hur vanligt det är att man tillåter
filmarbetare att arbeta långa dagar utan att fack eller myndigheter ingriper (många
produktioner förutsätter långa arbetsdagar för såväl planering- som av kostnadsskäl).

-

Säkerhet (Safety & Security): Hur säkert ett land är att spela in i, om det finns risker
för t ex kriminalitet, terrorism, konflikter etc.

Den andra kategorin av beslutskriterier som vi kallar för Economic Attractiveness har som
nämnts en mer direkt påverkan på de ekonomiska förutsättningarna för inspelningen:
-

Tillgång till produktionsincitament (Availability of production Incentives): Vad ett land
kan erbjuda för förmånliga incitament såsom skattelättnader och skatterabatter.
Med produktionsincitament syftar vi på ett skattefinansierat stödsystem som
erbjuder lägre inspelningskostnader för produktionen.

-

Tillgång till nationella och regionala filmfonder (Availability of National & Regional
Funds): Vad finns det för möjligheter för en filmproduktion att få sin film finansierad
genom regionala och nationella filmfonder i landet. Filmproducenternas tillgång till
fonderna för utländska inspelningar påverkas i stor utsträckning av huruvida det finns
officiella internationella samproduktionsavtal på plats. Notera att fonder också är ett
incitament, men att den främst påverkar intäktssidan. Fonder är också oftast
selektiva i sin natur och har återbetalningskrav (några få, som t ex Svenska
Filminstitutet, kräver dock ingen återbetalning).

-

Lokala Produktionskostnader (Local Costs): Vad det kostar att vara verksamt i
landet, t ex lönekostnader, logistikpriser och levnadskostnader.

-

Valutarisk (Foreign Exchange Risk): Valutans kursändringar (volatilitet) och riskerna
med att handla i en annan valuta.
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2.2.2 Val av länder
I nästa steg har vi, tillsammans med uppdragsgivaren, valt ut länder som ansågs mest
relevanta att ha med i undersökningen. Målsättningen var att ha med länder i Europa som
attraherat många internationella inspelningar och som svenska producenter ofta vänder sig
till, m a o länder som kan betraktas som konkurrenter med Sverige om filminspelningar (se
tabell 1 nedan)
För analysens kvalitet har det också varit angeläget att få tillgång till relevanta och
jämförbara data. Eftersom vi inte lyckades få tillräckligt tillförlitlig information från Island och
Estland både vad gäller beslutskategorierna Economic Attractiveness och Ease of Production,
valde vi att utelämna dessa länder från analysen. Ytterligare två länder, Frankrike och Estland
saknade vi tillräckligt med information för att analysera Ease of Production och ingår således
endast i analysen av Economic Attractiveness. De länder som vi har tillräckligt med
information för att placeras in i marknadspreferensdiagrammet blev således totalt tretton
(markerade i fetstil)

Tabell 1: Undersökningsländer med kvalificerade uppgifter för analys
Länder
Ease of Production
Belgien
√
Danmark
√
Estland
X
Finland
√
Frankrike
X
Island
X
Irland
√
Lettland
X
Litauen
√
Nederländerna
√
Norge
√
Polen
√
Storbritannien
√
Sverige
√
Tjeckien
√
Tyskland
√
Ungern
√

Economic Attractiveness
√
√
√
√
√
X
√
X
√
√
√
√
√
√
√
√
√

2.2.3 Samla in data och konvertera till jämförbara beslutskriterier
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För att samla in information om producenternas syn på beslutskriterierna gick vi ut med en
enkät till 40 producenter i Europa och Nordamerika. Vi har varit måna om att ha ett så
representativt urval som möjligt för att se hur producenternas svar skiljer sig utifrån
produktionstyp, genre och ursprungsland (s k kvoturval). Parallellt med detta har vi också
samlat in data kring kriterier som vi valde i steg 1. En utmaning har varit att försöka få in
jämförbar relevant statistik mellan de olika länderna. För att jämföra länderna emellan har vi
utgått från en indexerad poängsättning. I flertalet fall har vi tagit fram egna modeller för
beräkning av index baserat på insamlade svar från filmkommissionärerna och från andra
källor, ofta bestående av flera kriterier som vi har viktat utifrån egen bedömning.
Det bör återigen belysas att svaren i en sådan analys kommer i bästa fall vara approximativ.
Svaren ska inte heller ses som en obestridlig ranking av länderna, utan är mer en
uppskattning baserad på insamlade data.

2.2.4 Att vikta beslutskriterierna
Att förstå beslutskriteriernas betydelse i producentens val av inspelningsland, samt
viktningen av dessa, är en väsentlig del av uppdraget. Med ”viktning” menar vi hur stor
betydelse en producent lägger på ett kriterium i förhållande till de övriga kriterierna.
Resonemanget kring begreppet viktning åskådliggörs med nedanstående förenklade
exempel:
Beslutsunderlaget X innehåller tre beslutskriterier; kriterierna A, B samt C. Dessa
kriterier är en del av beslutsunderlaget och deras vikt ska summera till 100%.
Kriterium A viktas i detta exempel till 50 procent, och utgör alltså det viktigaste
kriteriet. Kriterium B bedöms ha en mindre betydelse och viktas till 30 procent av
X. Kriterium C är det minst viktiga beslutskriteriet och viktas till 20 procent i det
totala beslutsunderlaget X. Ett beslutsproblem kan t ex vara ett bilköp, där
beslutskriterierna för köparen är prestanda, driftskostnad och säkerhet.

Det finns en stor mängd av beslutsanalytiska modeller och beslutsstödsmetoder för den här
typen av analys, var och en med sina respektive styrkor och svagheter. (För en genomgång
av några av de vanligaste metoderna. Se t ex Merkhofer5).
En särskild klass av modeller är Multikriterieanalys (Multi Criteria Decision Analysis, förkortat
MCDA), som handlar om situationer där beslutsfattaren måste ta hänsyn till och
kompromissa mellan flera olika mål och intressen under processen som analyserar
problemet, t ex våra beslutskriterier inom Economic Attractiveness samt Ease of Production.

5

Merkhofer, M.W. (1999) . Assessment, Refinement, and Narrowing of Options. In: Dale, V.H., &
English, M.R. (Eds.) Tools to aid environmental decision making. New York: Springer
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Den metod som vi har valt för denna analys är Analytical Hierarchy Process (AHP), en
multikriterieanalys utvecklat av matematikern Thomas L. Saaty6. Metoden, som bygger på att
beslutsfattaren får göra parvisa jämförelser mellan olika beslutskriterier, är designad för
utvärdering av komplexa beslut och kan hantera indata från flera respondenter. Dessutom
ger modellen ett mått på inkonsistensen hos respondenternas utsagor genom att mäta ett s
k inconsistency ratio där svaren analyseras och bedöms utifrån avvikelser. (Ett svar med för
hög inkonsistens kan bearbetas med respondenten eller helt enkelt sorteras bort då det
verkar avvika för mycket från respondentens egna uppfattningar avgjorda från andra svar.)
En beskrivning av modellen finns i bilaga A med rekommendation för vidare läsning. Vi
redovisar där även AHP matrisen för Ease of Production samt Economic Attractiveness där
respondenternas svar har räknats ut och sammanfattats. 7
Eftersom vi undersöker flera respondenter kan man också se om det råder konsensus i
gruppen kring viktningarna. En hög procentsats indikerar att det råder stor enighet i gruppen
om hur viktningen av de olika kriterierna bör vara. En procentsats under 50 procent, å andra
sidan, är en indikation på att gruppen är splittrad avseende beslutskriteriernas vikt.
Vi har tagit hjälp av Klaus D Goepels skala för att tolka värdena8:
-

Mycket låg konsensus: under 50 %

-

Låg konsensus: 50 % – 65 %

-

Medelgod konsensus: 65 % – 75 %

-

Hög konsensus: 75 % – 85%

-

Mycket hög konsensus: Över 85 %

Ju större konsensus i gruppen, desto troligare är det att andra individer som tillhör gruppen
håller med. Naturligtvis så gäller det även att ju fler personer som ingår i gruppen som
undersöks, desto större risk är det för att den ska vara oenig.

2.2.5 Indexering och analys av data
Efter att svaren från producenterna samlats in och vi med hjälp av AHP-metoden räknat ut
beslutskriteriernas vikter ska dessa sättas i relation till hur respektive land presterar. För att
jämföra länderna emellan har vi indexerat samtliga beslutskriterier på en skala från 1 till 100,
där 1 representerar det svagaste värdet medan 100 utgör det högsta som ett kriterium kan få.
6

T. L. Saaty, "The analytic hierarchy process: planning, priority setting, resources allocation",
McGraw-Hill, 1980.
7

För uträckningarna har vi tagit hjälp av: Goepel, Klaus D., BPMSG AHP Excel template with
multiple inputs, version 04.05.2016 – http://bpmsg.com, Singapore 2013
8

Goepel, Klaus D, https://bpmsg.com/ahp-group-consensus-indicator-how-to-understand/
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Indexeringen beräknas genom att ett eller fler kriterier viktas och multipliceras till ett
sammanhållet värde. I de fall då vi inte har hittat några allmänt vedertagna jämförelsetal har
vi skapat egna index för analysen.
Nedan följer en kort beskrivning av hur respektive index har tagits fram innan dessa viktats
med beslutskriteriets AHP-värdet. En mer detaljerad beskrivning av hur vi har gått tillväga
med indexeringen förklaras i bilaga B:
Tillgång till kompetens: Vi har utgått från Eurostats statistik på antalet anställda i
filmproduktion i utvalda länder (både nominellt och relativt till totalt antal sysselsatta i
ekonomin) och viktat detta med antalet personer sysselsatta i den upphovsrättsliga sektorn,
som är närbesläktat med de kulturella och kreativa näringarna (”copy-right intensive
industry”).
Utbud av inspelningsmiljöer: Detta kriterium är naturligtvis mycket svår att mäta. Vi har ändå
försökt åstadkomma ett index genom att låta filmkommissionärerna få svara på ett antal
frågor om förekomsten av de vanligaste typerna av inspelningsplats i deras länder (t ex berg,
sjö, snö, skyskrapor etc).
Tillgång till inspelningsvänlig infrastruktur: Tyngdvikten här ligger på tillgången av
inspelningsstudios och uthyrningsfirmor av filmutrustning baserat på filmkommissionärernas
svar. Vi har även räknat med Världsbankens infrastrukturindex, vilket är en del av s k Logistics
Performance Index (LPI).
Inspelningsvänlighet: För att bedöma ett lands inspelningsvänlighet har vi huvudsakligen
utgått från enkätsvar och uppföljningsfrågor om bl a filmtillstånd. Vi har även valt att
inkludera Världsbankens ”Ease of Doing Business Index”, en ranking som tar en rad faktorer i
beaktning, däribland enkelhet att starta företag, betala skatter, erhålla krediter, byggtillstånd
etc.
Kunskaper i engelska: Vi har utgått från utbildningsföretaget EF Education index om
engelskkunskaper i olika länder.
Tillåtna arbetstider: Vi har i enkäten frågat filmkommissionärerna om arbetstid under
filminspelningar i deras respektive länder.
Säkerhet: Vi har valt att utgå från ett relativt nyutvecklat index av The Institute for
Economics and Peace tillsammans med International Police Science Association kallat för
World Internal Security and Police Index (WISP).
Tillgång till produktionsincitament: Eftersom varje land har konstruerat egna unika
incitamentsystem för att attrahera filminspelningar blir dessa väldigt svåra att jämföra. Med
detta sagt så är det inte så att jämförelser aldrig har gjorts. T ex har No Film School, ett
digitalt nätverk för filmbranschen, gjort en sådan rangordning mellan olika länder.9 I vår
jämförelse har vi utgått från den aktuella rabatten, och tagit hänsyn till ansökningstak per
9

http://nofilmschool.com/2016/07/film-production-incentives-tax-incentives-movie-rebates
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projekt, krav på s k kulturella tester, eventuella utläggskrav för projektet, samt hur stor den
nationella budgeten som incitamentsystemet drivs efter.
Tillgång till nationella och regionala fonder: Även denna jämförelse är komplicerad för att
göra helt rättvisande eftersom fondernas konstruktion varierar. I vår modell har vi utgått från
bl.a. fondens storlek, om det finns ett återbetalningskrav eller inte, ansökningsgräns för
projekt, ifall fonden gäller såväl TV som film, om det finns krav på utlägg i landet, och om det
föreligger något krav på kulturellt innehåll i produktionen (ett vanligt krav i EU både vad
gäller fonder som produktionsincitament).
Lokala produktionskostnader: I vårt index har vi dels utgått från arvodeskostnader för det
lokala filmteamet baserat på information från filmkommissionärerna samt ett
levnadskostnadsindex.10
Foreign Exchange Risk: Vi har här tagit fram ett index baserat på respektive valutas volatilitet
gentemot den amerikanska dollarn. Ju högre index, desto mer stabil är valutan mot dollarn,
och desto lägre risk för valutakursförändring.

2.3 Problem och utmaningar med analysen
Ingen modell är perfekt och eftersom detta är första gången som metoden appliceras på
filmområdet, så finns det naturligtvis utrymme att förfina, förbättra och utveckla metoden.
Här är några av de utmaningarna som vi har haft och hur vi har försökt att bemöta dem:

➢ Varje produktion är unik: Under de djupintervjuer vi hade inför
enkätundersökningen har det mer än en gång nämnts att varje
filmproduktion är unik, och att det därför är väldigt svårt att generellt tala om
viktningar av beslutskriterier. En producent kommer inte sällan väga vissa
kriterier olika beroende på produktion hen är involverad i.
Förklaring: Enkätundersökningen är skickad till 40 producenter och analysen
bygger på 20 kvalificerade svar. Dessutom erbjuder modellen en
konsensusratio (consensus ratio) och som hjälper oss att bedöma
respondenternas enighet. Vi har också begärt att producenten specificerar
genre och budget på produktionen hen har haft i åtanke när hen har svarat
på enkätundersökningen. Detta hjälper oss att se om det går att identifiera
viktiga skillnader beroende på produktion (t ex storlek och genre). Slutligen
har vi också i inledningstexten begärt att producenten ska bortse från
produktioner som är beroende av vissa specifika inspelningsmiljöer för att
tillgodose produktionens estetiska krav (t ex bortse från filmer som kräver
Eiffeltornet och inte kan filmas någon annanstans än i Paris). Varje produktion
10

https://www.numbeo.com/cost-of-living/rankings_by_country.jsp?title=2017-mid&region=150
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rekommenderas göra sin egen bedömning utifrån sina egna förutsättningar
(d v s rapporten bör inte ses som ett beslutsunderlag för enskilda projekt.)
➢ Beslutskriterier från olika länder kan ha olika mätvärden: Några av
kriterierna som vi har valt är extremt svåra att mäta och bygger på subjektiva
bedömningar från respondenterna och författarna. Dessutom är det inte
alltid som respondenterna har haft möjlighet att utgå från liknande
förutsättningar.
Förklaring: Vi har i möjligaste mån försökt utgå från kriterier där det finns
vedertagna index. I vissa fall har detta inte gått, utan vi har då varit tvungna
att förlita oss på filmkommissionärernas svar och bygga egna jämförelsetal.
Problem har ibland uppstått när filmkommissionärer har olika arbetsfält (t ex
regionalt istället för nationellt perspektiv). Har vi märkt att det inte har gått
att dra någon meningsfull jämförelse länder emellan, har vi valt att exkludera
landet från analysen. Att bygga modeller för indexering kräver ofta
omfattande analys, men allt som oftast finns det ändå en viss grad av
subjektivitet. Vi har genomfört viss känslighetsanalys för att se hur ranking
och indexering påverkats beroende på viktning och vi har noterat att det går
att få variationer på enskilda resultat genom att ändra förutsättningarna.
Däremot tycks de övergripande slutsatserna av rapporten hålla, även om vi
gör betydande ändringar i kriterierna (vilket bl a framgår av
scenarioanalysen). Det bör dock återigen understryka att den här typen av
jämförelser ändå i bästa fall är approximativt och syftar mer till en generell
uppskattning av hur länderna placerar sig gentemot varandra.
➢ Vi jämför äpplen och päron: Kan respondenterna verkligen göra en rationell
bedömning om t ex vikten av inspelningsvänlig infrastruktur i jämförelse med
tillgång till kompetens?
Förklaring: Vi har vänt oss till beslutsteori, ett omfattande tvärvetenskapligt
område med gott om beslutsanalytiska metoder. Vårt val har hamnat på AHP
metoden som har använts för att analysera liknande frågeställningar inom
internationell företagsekonomi11
➢ Respondenternas uppfattning om beslutskriterierna skiljer sig från det vi
faktiskt mäter: Det är inte självklart att en producent uppfattar t ex
inspelningsvänlig infrastruktur på samma sätt som vi har gjort.
Förklaring: I enkäten som skickades hade vi en kortare beskrivning av de olika
beslutskriterierna för att undvika eventuella missuppfattningar.

11

se t.ex. ”The Application of AHP Approach for Evaluating Location Selection” International
Journal of Research in Business and Social Science IJRBS Vol.2 No.4, 2013 ISSN: 2147-4478
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Vi välkomnar naturligtvis mer omfattande undersökningar än vad som har varit möjligt för
denna analys för att säkerställa högre grad av tillförlitlighet i framtida studier.

2.4. Film & TV
Vi har i rapporten fokuserat på lång spelfilm, d v s minst 60 minuter, främst för att vi saknade
tillräckligt med svar från TV-producenter (endast två av våra respondenter refererade till TVproduktioner). Vi har inte heller fördjupat oss i frågeställningar som gäller dokumentärfilmer
eller animationsfilmer av liknande skäl.
Det finns dock som bekant nära band mellan spelfilm och TV. I Sverige är TV-produktion
mycket viktigt, men förutsättningarna för finansiering skiljer sig från filmproduktion och vi
kan därför anta att behoven ser annorlunda ut. P g a av uppdragets tidsplan och omfattning
har vi dock inte kunnat fördjupat oss i de andra audiovisuella formerna, men en separat
studie men med liknande metodik skulle kunna göras för att undersöka beslutskriterierna
även där.
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3 ANALYS & RESULTAT
Syftet med producenternas enkätundersökning var att få en förståelse för hur de viktar olika
beslutskriterier inför valet av inspelningsplats. Därefter har vi med hjälp av sekundär
information och en enkät riktat mot filmkommissionärer i Europa sökt att ta fram
komparativa data för hur länderna i vår undersökning presterar inom respektive
beslutskriterium.
Analysen är uppdelad i följande delar:
-

Producenternas erfarenheter: För att se hur viktningarna skiljer sig mellan olika
produktionstyper bad vi producenterna att i sina svar utgå från sitt sista projekt. Vi
visste också vilka länder som producenterna var verksamma i. Här redogör vi kort för
urvalets fördelning beträffande hemvist, genre och budgetkategori.

-

Producenternas viktning av beslutskriterierna: Vi har delat upp producenterna i olika
grupper utifrån deras geografiska hemvist, produktionens budget, och filmgenre för
att undersöka om viktningarna av beslutskriterierna skiljer sig beroende på
producenternas bakgrund.

-

Filmkommissionärernas ranking av beslutskriterierna: Filmkommissionärer har
löpande kontakt med ett stort antal internationella producenter och besitter en unik
kompetens och kunskap kring producenters val av inspelningsplats. Vår
undersökning ställde därför också frågan till filmkommissionärerna om vad de trodde
var viktigast för producenten för att se om deras uppfattning stämde överens med
svaren från vår enkät.

-

Ländernas inbördes ranking: Vi har därefter studerat respektive beslutskriterium och
undersökt hur länderna rankar sig utan att ta hänsyn till viktningen. Vi tittar också på
ländernas möjligheter att påverka beslutskriteriernas värde. Några av de kriterierna
som finns med är relativt enkla för ett land att påverka, t ex genom lagstiftning.
Andra är givna och mer eller mindre omöjliga att påverka. Vi reder ut vad ett land kan
och inte kan göra för att bli mer attraktivt för inspelningar.

-

Preferensmatrisen: Med utgångspunkt från producenternas viktningar av
beslutskriterierna och ländernas värden på respektive kriterium plottas länderna ut i
en produktionspreferensmatris baserat på Ease of Production och Economic
Attractiveness.

-

Scenarioanalys: Vad händer om Sverige inför ett produktionsincitament liknande
Finland eller Storbritannien? Vad händer om vi istället satsar på att ha fler filmfonder
som i Tyskland? I avsnittets avslutande analysdel undersöks vad som skulle kunna
hända med Sveriges attraktionskraft om förutsättningarna för någon av de viktigare
beslutskriterierna skulle förändras.

Fikra AB – 2017

sida 19

3.1 Producenternas bakgrund
För att förstå hur producenterna viktar de olika beslutskriterierna gick vi ut med en enkät till
totalt 40 producenter. Resultatet baseras på svar från 20 kvalificerade respondenter.
Eftersom varje produktion är unik, så bad vi producenterna att inledningsvis svara på frågan
om hens senaste produktion och använda den produktionen som utgångspunkt i sina
enkätsvar. Detta för att se om produktionstypen eller producentens hemvist påverkar
viktningen av kriterierna. Det är svårt att dra några definitiva slutsatser om preferenserna
med det begränsade urvalet, men om konsensus mellan respondenterna är hög kan det ge
en god indikation om vad som kan förväntas ifall undersökningen utökas med en större
urvalsgrupp.

Diagram 1: Respondenternas hemvist

Urval b aserat p å p rod u c en t ern as h emvist
USA

Norden

Övriga Europa

30%

45%

25%

Producenterna som svarade på enkäten har arbetat med en stor variation av produktioner. I
vårt urval har vi haft flest projekt inom gruppen Action/Adventure och Drama (8 vardera).
Näst populärast var Komedier och Thrillers. Värt att notera att två representanter svarade för
TV-serier. Bland genre som inte fanns med i vårt urval återfanns t ex Skräck, Musikal,
Västernfilmer och Krim. Respondenterna hade möjlighet att svara på fler än en genre (t ex
Action-komedi).
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Diagram 2: Producenternas projekt

Urval baserat på genre
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Genre

Vi bad också producenterna att svara på vilken ungefärlig budget som deras senaste
produktion omfattade. Svaren är angivna i euro.
Diagram 3: Producenternas budget för referensprojektet

Filmbudget
6
5
4
3
2
1
0
Budget under 2M EUR Budget mellan 2-10M Budget mellan 10-50M Budget över 50M EUR
EUR
EUR
Projektbudget
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Sammanfattningsvis kan nämnas att respondenterna i undersökningen tycks på ett bra sätt
representera filmindustrin, både vad gäller geografisk hemvist, genre och projektbudget.
Med endast två respondenter som svarade för TV-serier är dock underlaget för litet för att
dra några slutsatser om just denna grupp respondenter.

3.2 Producenternas viktning av beslutskriterierna
Frågeenkäten, som bestod av totalt 33 frågor var uppdelat i tre delar:
-

I den första delen av enkäten bad vi producenterna att genom parvisa jämförelser
försöka utreda vilka beslutskriterier som väger tyngst i kategorin Ease of Production.
I den andra delen sökte vi på samma sätt utreda vilka kriterier som var av stört vikt i
kategorin Economic Attractiveness.
Slutligen, i den tredje delen av enkäten bad vi producenterna själva ge sin syn på vilka
länder som de uppfattade hade de mest generösa incitamentsystemen och om de
tyckte att de fanns några beslutskriterier som inte täcktes av enkäten.

De parvisa jämförelserna genomfördes enligt AHP-metodens principer. Enkäterna till
producenterna och filmkommissionärerna återfinns i bilaga C.

3.2.2 Variation på inspelningsmiljöer viktigast i Ease of Production
Av de 20 respondenterna som svarade på enkäten var 18 svar tillräckligt konsistenta för att
inkluderas i underlaget (d v s svaren hade en acceptabel inkonsistensratio, se avsnitt 2.2.4
samt bilaga A). Utbud av inspelningsmiljöer kom ut med högst viktning (19,5 procent). Näst
viktigast beslutskriterium var säkerhet samt tillgång till kompetens (16,1 procent). Därefter
tillgång till inspelningsvänlig infrastruktur (15,0 procent), tillåtna arbetstider (12,6 procent),
inspelningsvänlighet (12,4 procent) och slutligen kunskaper i engelska (8,3 procent).
Cirkeldiagrammet nedan visar hur viktningen har fördelats mellan de olika beslutskriterierna.
Viktfördelningen är relativt väl balanserad med små skillnader mellan de olika kriterierna – de
utvalda kriterierna betraktas m a o som mer eller mindre lika viktiga, med undantag av utbud
av inspelningsmiljöer som viktades mer än dubbelt så mycket som kunskaper i engelska.

Fikra AB – 2017

sida 22

Diagram 4: Beslutskriteriernas viktning för Ease of Production

Beslutskriterier i gruppen Ease of Production

8,3
12,6

16,1
16,1

15
12,4

19,5

Skilled Work Force

Safety and security

Diversity of Location

Film Friendliness

Availability of infrastructure

Working Hours

English Proficiency

Ett viktigt värde att lyfta fram här är den s k konsensusindikatorn (”consensus indicator”, se
avsnitt 2.2.4), dvs i vilken utsträckning som det råder konsensus bland den tillfrågade
gruppen om viktningen. Konsensusvärdet för respondenterna i sin helhet var 68,1 procent,
vilket kan alltså betraktas som ett godkänt värde.12

3.2.3 Viktfördelning i Ease of Production enligt geografisk hemvist
Diagrammet nedan visar hur producenterna viktar sina beslutskriterier baserat på deras
hemvist. Producenterna har delats in i tre grupper: Norden, Övriga Europa samt USA.

12

https://bpmsg.com/ahp-group-consensus-indicator-how-to-understand/
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Diagram 5: Viktning av Ease of Production baserat på geografisk hemvist

Ease of Production baserat på geografisk hemvist
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

18,9

8,8
10,1
11,4

6,5
10,4

13,4

12

11

7,9

13,5

16,2
11,8

34,3

19,4

29,5

10,7

8,9

16,2

14,4

14,7

Nordics

Continental Europe

USA

Skilled Work Force

Safety & Security

Diversity of Locations

Film Friendliness

Availability of infrastructure

Working Hours

English Proficiency

Respondenterna från Norden hade en konsensusindikator på 78,7 procent vilket anses som
högt.13 Precis som undersökningsgruppen i sin helhet viktades utbud av inspelningsmiljöer
högst (19,4 procent). Strax därefter fick tillåtna arbetstider näst högst viktning (18,9
procent). På tredjeplats kom tillgång till kompetens (16,2 procent). Inspelningsvänlighet (13,5
procent) och inspelningsvänlig infrastruktur (13,4 procent) hamnade på nästan identisk
viktning. Säkerhet hamnade näst sist (10.7 procent) och minst viktiga beslutskriterium var
engelska kunskaper (7,9 procent).
Respondenterna från Europa hade också en hög konsensusindikator på 79,6 procent. Det
som är talande för de europeiska producenterna är att de lägger betydligt större vikt på
utbud av inspelningsmiljöer än i genomsnitt. Kriteriet viktades till så mycket som 30,7 procent.
På avlägsen andra plats kom tillgång till kompetens (14,6 procent), på tredjeplats
inspelningsvänlighet (12,5 procent), på fjärdeplats inspelningsvänlig infrastruktur (12,3
procent) och på femte plats tillåtna arbetstider (10,8 procent). Minst vikt la man på säkerhet
(9,8 procent) och engelska kunskaper (9,2 procent).
Respondenterna från USA fick en relativt låg konsensusindikator (58,5 procent), d v s det
rådde oenighet i den gruppen kring viktningen av beslutskriterierna. Amerikanska
producenter värdesätter säkerhet betydligt högre än sina europeiska kollegor, vilket fick 29,5
procent. Inspelningsvänlig infrastruktur värderas också högre än i Europa (16,2 procent). På
tredje plats hamnar tillgång till kompetens (14,7 procent) – ungefär på samma nivå som i
Europa. Det fjärde mest värderade kriteriet var utbud av inspelningsmiljöer (11,8 procent),
13

Ibid
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vilket alltså var betydligt lägre än i Europa. Amerikanska producenter placerade
inspelningsvänlighet på femte plats (11,0 procent), därefter tillåtna arbetstider (10,4 procent)
och på sista plats, kanske något förvånande, kunskaper i engelska (6,5 procent). Det bör dock
understrykas här att eftersom konsensusindikatorn var låg i denna grupp, så bör man vara
försiktig med att dra förhastade slutsatser om hur denna grupps viktade beslutskriterierna.
Några intressanta observationer kan dock dras utifrån den geografiska grupperingen av
producenterna:
-

Europeiska producenter värdesätter utbud på inspelningsmiljöer väldigt högt, och
betydligt högre än sina amerikanska kollegor. Anledningen kan vara att när
amerikanska producenter reser till en plats så är det mer drivet av en specifik plats
och inte nödvändigtvis för att filma på många olika platser, en annan är att
europeiska produktioner kan ha en begränsad budget som sätter större restriktioner
på resor.

-

Säkerhet är något som amerikanska producenter värdesätter betydligt högre än sina
europeiska kollegor. Anledningen kan ha att göra med försäkringsfrågor, risken för
skadeståndsanspråk och att man oftare har dyrare produktioner med högt betalda
skådespelare med i truppen, men också kulturella skäl.

-

Engelska språkkunskaper verkade vara relativt oviktigt för hela gruppen, vilket kan
bero på att man förlitar sig på att lösa de viktigaste lokala frågorna genom sin lokala
produktionspartner (vilken man förmodligen förväntas kunna kommunicera med från
början).

3.2.4 Viktfördelning i kategorin Ease of Production i relation till
produktionens storlek
En annan aspekt som kan spela roll i hur producenten värderar de olika beslutskriterierna för
val av produktionsplats är naturligtvis projektets storlek. Nedan redovisas för hur vikterna
fördelas beroende på produktionsstorlek (eftersom endast en respondent representerade
en produktion för under 2 miljoner euro så valde vi att inkludera respondenternas svar i
gruppen 2 – 10 miljoner euro):
Respondenterna som representerade filmprojekt med en budget under 10 miljoner euro
hade en konsensusindikator på 87,9 procent, vilket bedöms vara mycket högt.14
Viktfördelningen mellan beslutskriterierna låg relativt nära varandra. Störst vikt fick kriteriet
tillåtna arbetstider (21,2 procent) följt av utbud av inspelningsmiljöer (18,2 procent) och
Inspelningsvänlighet (17,0 procent). Därefter kom inspelningsvänlig infrastruktur (12,0
procent) och tillgång till kompetens (10,6 procent). Lägst viktning fick kriterierna kunskaper i
engelska och säkerhet (båda 10.5 procent).

14

Ibid
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Respondenterna som arbetat med projekt på mellan 10 och 50 miljoner euro hade en
konsensusindikator på 66,4 procent (medelgod nivå). Att det var lägre konsensus i denna
grupp kan bero på det stora budgetspannet (10 t o m 50 miljoner euro). I den här gruppen
värdesattes utbud av inspelningsmiljöer högst (21,6 procent) följt av inspelningsvänlig
infrastruktur (20,4 procent). På mellanplaceringarna noteras tillgång till kompetens (15,9
procent) och inspelningsvänlighet (12,0 procent) medan kunskaper i engelska (9,3 procent)
och tillåtna arbetstider (8,3 procent) värderades lägst.

Diagram 6: Viktning av Ease of Production baserat på budget
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Respondenter som representerade stora projekt på över 50 miljoner euro viktade tillgång
till kompetens högst (25,4 procent) tätt följt av säkerhet (24,7 procent). Som nummer tre
fanns inspelningsvänlig infrastruktur (15 procent), därefter utbud av inspelningsmiljöer (13,1
procent), tillåtna arbetstider (9,5 procent) och slutligen kunskaper i engelska (5,5 procent).
Konsensusnivån i gruppen var hög, 78 procent.
Precis som för analysen av hemvist finns det ett antal intressanta observationer och
slutsatser som man kan dra av uppdelningen utifrån filmbudget.
-

Konsensus mellan respondenterna är god, i synnerhet för den grupp som
representerade filmer under 10 miljoner euro. M a o kan man sluta sig till att
filmbudgeten spelar en stor roll för hur producenten kommer vikta de olika
beslutskriterierna vid en filminspelning.
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-

Den andra är att tillåtna arbetstider är något som särskilt uppskattas av filmer med
lägre budget. Kanske inte så förvånande då detta har en viktig kostnadsminimerande
effekt.

-

Den tredje är att inspelningsvänlighet verkar ha en mindre betydelse ju större
produktionen är. En möjlig orsak till detta är att producenter till större projekt ofta
har budget för professionella supporttjänster i inspelningslandet.

-

Den fjärde är att betydelsen för tillgång till kompetens ökar med större produktioner.
En anledning kan vara att stora projekt är ofta mer komplexa, svåra att genomföra
och kräver en betydligt större personalstyrka.

-

Avslutningsvis bör återigen nämnas att beslutskriteriet Säkerhet också är betydligt
viktigare för stora än för mindre projekt. Sannolikt har det att göra med att större
projekt också involverar större risker med mer etablerade skådespelare.

3.2.5 Viktfördelning i Ease of Production i relation till genre
Vi har för denna studie valt att fokusera på tre genrer; action, drama samt komedi eftersom
representanterna för de övriga filmgenrerna i studien var för få för att kunna analyseras. I
gruppen drama inkluderas även historiska filmer och thrillers. Science Fiction slogs ihop med
actionfilmer.

Diagram 8: Viktningar av Ease of Production baserat på genre
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Respondenterna som representerade Drama hade en konsensusindikator på 67,6 procent
(medelgod). Störst vikt fick utbud av inspelningsmiljöer (17,9 procent) tätt följt av tillgång till
kompetens (16,8 procent) och tillgång till inspelningsvänlig infrastruktur (16,4 procent).
Därefter kom säkerhet (15,8 procent), tillåtna arbetstider (13,2), inspelningsvänlighet (11,9
procent) och sist prioritet bland beslutskriterierna var engelska kunskaper (8,0 procent).
Respondenterna som representerade Action hade en konsensusindikator på 65,1 procent
(knappt medel). Här viktades tillgång till kompetens högst (23,1 procent), följt av utbud av
inspelningsmiljöer (20,6 procent) tillgång till inspelningsvänlig infrastruktur (16,4 procent),
säkerhet (15 procent) inspelningsvänlighet (9,6 procent) tillåtna arbetstider (8,8 procent) och
slutligen engelska kunskaper (6,5 procent).
Konsensus för de som representerade komedifilmer var låg, endast 52,2 procent. Här låg
beslutskriteriet säkerhet allra högst (26 procent). Övriga kriterier låg relativt nära varandra.
Näst högst var tillgång till inspelningsvänlig infrastruktur (14,6 procent), tillgång till kompetens
(13,2 procent), tillåtna arbetstider (13,4 procent), inspelningsvänlighet (12,9 procent), utbud av
inspelningsmiljöer (11,1 procent) samt engelska kunskaper (11,1 procent).
I och med att konsensusindikatorerna var relativt låg i denna undersökningsgrupp är det
svårt att dra några direkta slutsatser. Kanske är detta den viktigaste slutsatsen vi kan dra av
resultatet, d v s att filmgenre är ett för trubbigt instrument för att bedöma viktningar av
beslutskriterier inom Ease of Production.
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3.2.6 Produktionsincitament väger tyngts i Economic Attractiveness.
Av de 20 respondenterna som svarade på enkäten bedömdes 19 ha svarat tillräckligt
konsistent för att tas med i undersökningen. Konsensusnivån för denna kategori var hög
(75,6 procent) vilket innebär att de flesta deltagarna var överens om viktningarna av
beslutskriterierna här.
Vi kan konstatera att produktionsincitament viktades absolut högst i kategorin (36,8
procent). På andra plats kom lokala kostnader (29,4 procent). Tredje viktigaste
beslutskriteriet var nationella och regionala fonder (22,7 procent) och på sista plats
valutarisken (11,1 procent). Detta stämmer väl överens med det som framförts under
djupintervjuerna, d v s att produktionsincitament ofta fungerar som ett slags lackmustest om
ett land ska övervägas för en filminspelning.

Diagram 8: Beslutskriterier i Economic Attractiveness

Beslutskriterier i gruppen Economic Attractiveness
11,1

36,8

29,4

22,7
Production Incentives

Fikra AB – 2017

National & Regional Funds

Local Costs

Foreign Exchange Risk

sida 29

3.2.7 Viktfördelning i Economic Attractiveness i relation till geografisk
hemvist
Diagrammet nedan visar hur producenterna viktar sina beslutskriterier baserat på deras
hemvist. Producenternas svar har delats in i tre grupper: Norden, Övriga Europa samt USA.

Diagram 9: Viktning av Economic Attractiveness baserat på geografisk hemvist
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Till skillnad från kriterierna inom Ease of Production, har producenterna en väldigt entydig
profil vad gäller Economic Attractiveness. För samtliga regioner ansågs produktionsincitament
vara viktigast, följt av lokala kostnader, nationella och regionala fonder och slutligen valutarisk
på sista plats.
Det finns dock några enstaka intressanta skillnader regionerna emellan:
-

Producenterna från Europa tycks i högre utsträckning lägga vikt på
produktionsincitament jämfört med sina nordiska grannar (39,3 procent för
europeiska producenter jämfört med 34,1 procent för nordiska producenter).

-

Europeiska producenter tycks vikta valutarisken högre (15,3 procent) än i Norden (8,4
procent) och i USA (8,4 procent).

-

Respondenterna från USA har en betydligt högre konsensusindikator i sina svar (84,2
procent) än i Europa (61,9 procent) och i Norden (69,9 procent).
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3.2.8 Viktfördelning i Economic Attractiveness i relation till produktionens
storlek
Diagrammet nedan visar hur beslutskriterier i Economic Attractiveness står sig i relation till
budget.

Diagram 10: Viktning av Economic Attractiveness baserat på budget

Viktning av Economic Attractiveness baserat på budget
100%
13,6

90%
80%

8,3

6

22,6

30,6

31,2

70%
60%

19,1

50%

29,5

21,7

40%
30%

50

20%

33,9

33,5

10%
0%
Budget under 10 M EUR
Film Incentives

Budget mellan 10 - 50 M EUR

National & Regional Funds

Local Costs

Budget above 50 M EUR
Foreign Exchange Risk

Även när vi tittar på hur respondenterna har svarat om beslutskriterier baserat på budget
får vi samma ranking tvärs över budgetgrupperna, där produktionsincitamenten viktas högst,
följt av lokala kostnader, därefter nationella och regionala fonder och sist valutariskkriteriet.
Konsensusindikatorn är också mycket hög både för gruppen budget över 50 miljoner euro
(95,3 procent, vilket innebär nästintill identiska svar bland respondenterna i gruppen) och för
budgetar mellan 10 och 50 miljoner euro (81,2 procent). Däremot låg konsensus på
normalnivå för filmer med en budget under 10 miljoner euro (65,5 procent). Återigen kan vi
dock notera ett par intressanta skillnader mellan grupperna:
-

Budgetar mellan 10 – 50 miljoner euro har proportionellt sett betydligt större viktning
för produktionsincitament; 50 procent till skillnad från gruppen budget under 10
miljoner euro (33,5 procent) och gruppen över 50 miljoner euro (33,9 procent).

-

Valutarisken spelar jämförelsevis större roll för budgetar under 10 miljoner euro än
för högre budgetar.
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Det finns annars inget som pekar på att några av beslutskriterierna inom Economic
Attractiveness blir viktigare ju större filmbudgeten blir.

3.2.9 Viktfördelning i Economic Attractiveness i relation till genre
Vi har generellt sett fått en högre konsistensindikator för filmgenre i kategorin Economic
Attractiveness än i kategorin Ease of Production. Möjligen beror det på att beslutskriterierna i
denna kategori är lättare att förhålla sig till med en starkare ekonomisk påverkan samt att
det finns färre kriterier här.

Diagram 11: Viktning av Economic Attractiveness baserat på genre
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-

För dramaproduktioner tycks produktionsincitament ha en mycket stark viktning
(42,3 procent). Därefter kommer lokala kostnader (27,4 procent) följt av nationella
och regionala fonder (22,5 procent). Lägst viktning fick valutarisken (7,9 procent).
Konsensusindikatorn var hög (76,3 procent).

-

Även för komedier har produktionsincitament den högsta viktningen (40,9 procent),
följt av lokala kostnader (24,7 procent). Något överraskande fick valutarisken här en
förhållandevis hög viktning (18,0 procent). Lägst värdering i denna grupp fick
nationella och regionala fonder på 16,4 procent. Konsensus var dock låg bland
respondenterna här (53,5 procent).
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För actionfilmer värderades produktionsincitament också högst (39,3 procent).
Därefter lokala kostnader (29,8 procent) följt av nationella och regionala fonder
(24,5 procent) och sist valutarisken (6,5 procent). Samstämmigheten i denna grupp
var mycket hög (86 procent).

3.3 Hur filmkommissionärernas uppfattar producenternas
prioriteringar
Filmkommissionärerna runt om i Europa är i ständig kontakt med internationella producenter
och befinner sig därför i en unik position att förstå vad dem efterfrågar inför en
filminspelning. Vi har därför även frågat dem vad de tror producenterna prioriterar när de ska
välja inspelningsland. Diagrammet nedan visar hur 16 respondenter har svarat på frågan om
producenternas prioriteringar vad gäller Ease of Production.

Diagram 12: Filmkommissionärernas gradering Ease of Production
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Filmkommissionärerna här verkar ha en god samsyn med vårt urval av producenter gällande
tillgång till kompetens och utbud av inspelningsmiljöer. Den största skillnaden är att
producenterna som svarat på enkäten ser säkerhet och tillåtna arbetstider som viktigare än
vad filmkommissionärerna bedömer i denna undersökning, medan filmkommissionärerna
uppfattar att engelska kunskaper är viktigare än vad vårt urval av producenter har angett.
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Frågan ställdes också gällande den andra kategorin av beslutskriterier, Economic
Attractiveness.

Diagram 13: Filmkommissionärernas gradering av Economic Attractiveness
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Rankingen i denna kategori var helt överensstämmande med svaren vi fick från
producenterna.
Det bör dock förtydligas att svaren är en ranking av beslutskriterierna och ingen inbördes
viktning.

3.4 Hur placeras Sverige?
3.4.1 Sveriges position i Ease of Production
För kategorin Ease of Production som handlar om hur fördelaktigt och enkelt det är att spela
in film i ett land har vi av de ursprungliga 17 länderna kunnat jämföra 13 länder. Högst poäng i
denna kategori får Storbritannien, med 86,86 poäng, följt av Irland med 80,18 poäng. På
tredje plats återfinns Tyskland (75,48 poäng). Sverige kommer på en respektabel femte plats
med 72,66 poäng, dock endast en tiondel högre än Tjeckien (72,56 poäng). Vad som är
särskilt slående är hur nära de flesta länderna ligger varandra. Nio länder, däribland Sverige,
ligger på ett avstånd på mindre än 6 enheter på en 100-gradig skala. Rankingen skulle m a o
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kunna se annorlunda ut, i synnerhet i det mittersta skiktet av länderna, om
indexuträckningen gjorts på ett annorlunda sätt. Mycket talar därför för att Economic
Attractiveness har större betydelse för de avgörande besluten. Nedan tabell redovisar
placering och poäng för de nämnda länderna efter viktning:

Tabell 1: Ease of Production
LAND
STORBRITANNIEN
IRLAND
TYSKLAND
NEDERLÄNDERNA
SVERIGE
TJECKIEN
NORGE
POLEN
FINLAND
UNGERN
DANMARK
BELGIEN
LITAUEN
FRANKRIKE
ISLAND
LETTLAND

INDEX
86,86
80,18
75,48
73,53
72,66
72,56
70,50
69,69
69,20
68,61
68,04
67,56
65,50
N/A
N/A
N/A

Nedan redovisas resultatet på hur länderna rankas inom de sju beslutskriterierna under Ease
of Production och hur Sverige placerar sig bland de övriga länderna.

Tillgång till kompetens (Skilled Work Force)
Hur enkelt det är att hitta kompetenta filmarbetare
Producenternas viktning: 16,10 procent
Svaren vi fick från filmkommissionärerna var viktig, men visade sig vara för svårtolkad för att
kunna göra en rättvisande komparativ bedömning. Vi har därför valt att utgå från Eurostats
statistik på antal personer verksamma inom filmproduktion i kombination med
sysselsättningen inom de kulturella och kreativa näringarna generellt.
I denna grupp fick Storbritannien överlägset högst index (85,7 poäng). Storbritannien har
under många år arbetat med att stärka sin filmindustri och har idag ojämförligt störst antal
filmarbetare i Europa. Det görs idag t o m fler amerikanska studiofilmer i Storbritannien än i
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Kalifornien (17 studiofilmer gjordes i Storbritannien jämfört med 12 stycken i Kalifornien
under 2016)15. Bland 15 länder placerade sig Sverige på en sjätte plats (totalt 36,23poäng).
Möjlighet att påverka: Medel. Regering och andra institutioner kan påverka utvecklingen av
kompetensbasen, men kräver långsiktighet, planering och investeringar.

Tabell 2: Tillgång till kompetens
LAND
STORBRITANNIEN
IRLAND
TYSKLAND
FRANKRIKE
NEDERLÄNDERNA
SVERIGE
DANMARK
FINLAND
TJECKIEN*
NORGE
UNGERN
BELGIEN
POLEN
LETTLAND
LITAUEN

INDEX
85,70
51,67
43,98
41,69
36,60
36,23
32,50
27,87
26,98
25,58
25,57
22,96
17,83
13,11
11,95

*Tjeckiens index för kompetens var delvis baserat på ett antagande p g a bristfällig statistik

Utbud av inspelningsmiljöer (Diversity of Location)
Ett lands möjligheter att erbjuda variation på inspelningsmiljöer
Producenternas viktning: 19,50 procent
På denna fråga utgick vi från producenternas egna skattningar av vad deras land erbjuder för
typ av miljöer. Maximala värdet som ett land kunde få var 26 poäng. Här fick Polen flest
poäng (totalt 24). Även Sverige rankas högt, på delad andra plats tillsammans med Tjeckien,
Irland och Tyskland på 22 poäng. Totalt ingick 14 länder i denna ranking
Möjlighet att påverkat: Liten. I princip omöjligt att påverka utöver vissa bebyggelser etc.

15

2016 Feature Film Study, Film LA
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Tabell 3: Utbud av inspelningsmiljöer
LAND
POLEN
IRLAND
TJECKIEN
TYSKLAND
SVERIGE
FRANKRIKE
NEDERLÄNDERNA
BELGIEN
NORGE
STORBRITANNIEN
LITAUEN
UNGERN
FINLAND
DANMARK

INDEX
92,31
84,62
84,62
84,62
84,62
80,77
80,77
76,92
76,92
76,92
73,08
73,08
65,38
61,54

Inspelningsvänlig infrastruktur (Availability of Infrastructure)
Tillgång till filmstudios, filmutrustningsföretag, men också tillgång till transport, hotell och
annan typ av logistik.
Producenternas viktning: 15,0 procent
Här utgick vi dels från information från filmkommissionärerna och dels från ett index för
infrastruktur som Världsbanken publicerar. Sverige hamnar på tionde plats bland fjorton
länder. Generellt placerar sig norden lägre än Centraleuropa. Högst rankat blev Tyskland. Vi
kan notera att eftersom samtliga länder ligger i Europa med god tillgång till såväl
kommunikation och andra faciliteter så är skillnaden ändå relativt liten. Litauen fick lägst
poäng i gruppen med 74,2 poäng vilket ändå bör betraktas som en godkänd nivå.
Möjlighet att påverka: Medel. Kräver investeringar och tid innan effekterna blir tydliga, men
är långt ifrån omöjligt att genomföra.
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Tabell 4: Inspelningsvänlig infrastruktur
LAND
TYSKLAND
STORBRITANNIEN
BELGIEN
FRANKRIKE
IRLAND
UNGERN
TJECKIEN
POLEN
NEDERLÄNDERNA
SVERIGE
FINLAND
DANMARK
NORGE
LITAUEN

INDEX
100,00
98,45
97,36
97,09
95,47
93,51
92,70
91,42
86,99
86,85
85,09
83,34
72,69
70,12

Inspelningsvänlighet (Film Friendliness)
Tillgång och stöd från offentliga rådgivare, inspelningstillstånd, kontakter med myndigheter etc
Producenternas viktning: 12,40 procent
Det här beslutskriteriet bedömdes utifrån svar från filmkommissionärerna i kombination med
Världsbankens ”Ease-of-Doing-Business” ranking. Sverige hamnar på en femteplats med
77,93 poäng. Högst poäng fick Finland, bl a för sina enkla processer med filmtillstånd.
Möjlighet att påverka: God. Kräver framförallt politiska beslut samt god organisation.
Tabell 5: Inspelningsvänlighet
LAND
FINLAND
LITAUEN
NORGE
DANMARK
STORBRITANNIEN
SVERIGE
IRLAND
NEDERLÄNDERNA
TYSKLAND
UNGERN
TJECKIEN
BELGIEN
POLEN
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91,65
87,86
87,86
82,00
79,19
77,93
73,18
71,18
67,64
65,30
63,53
57,04
56,65
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Kunskaper i engelska (English Proficiency)
Hur vanligt att befolkningen, professionella såväl som tjänstemän i stat och förvaltning, talar
god engelska.
Producenternas viktning: 8,30 procent
Att ett filmteam kan enkelt kommunicera, ställa frågor och diskutera sina önskemål är ofta
en viktig komponent för en lyckad inspelningsupplevelse. Vi har här utgått från ett index som
EF Education utvecklat för engelska kunskaper, s k ”English Proficiency Index”. I detta index
så blir länder som Storbritannien och Irland självklara ettor med ett index på 100. Bästa ickeengelskspråkiga land är Nederländerna som har ett index på 72,16. Sverige placerar sig högt
med 70,81 poäng, strax efter Danmark.
Möjlighet att påverka: Liten. Kräver långa och breda utbildningssatsningar.
Tabell 6: Kunskaper i engelska
LAND
IRLAND
STORBRITANNIEN
NEDERLÄNDERNA
DANMARK
SVERIGE
ISLAND
NORGE
FINLAND
ESTLAND
TYSKLAND
POLEN
BELGIEN
TJECKIEN
UNGERN
LETTLAND
LITAUEN
FRANKRIKE

INDEX
100
100
72,16
71,15
70,81
70,16
68,54
66,61
63,71
61,58
61,49
60,9
59,09
58,72
57,16
55,1
54,33

Tillåtna arbetstider (Acceptable Working Hours)
Hur långa arbetsdagar som filmarbetare tillåts arbeta under inspelningen
Producenternas viktning: 12,60 procent
Filminspelningar innebär ofta intensiva och långa arbetsdagar, och varje extra inspelningsdag
utgör en påfrestning för filmbudgeten och ibland även för filmarbetare. Här har vi utgått från
svaren i vår enkät till filmkommissionärerna. Eftersom Sverige tillämpar 8 timmars arbetstid
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som utgångspunkt för filmarbetare så delar Sverige tillsammans med Frankrike och Danmark
sista plats. I länder som Storbritannien och Tjeckien är det inte ovanligt med 12 timmars
arbetsdag under själva filminspelningen. Även denna till synes enkla fråga är dock inte helt
enkel att besvara. Det finns viss flexibilitet med övertid i Sverige och dessutom räknar några
länder in lunchrast medan Sverige gör det inte.16 Många producenter upplever dock den
svenska arbetstiden som begränsande jämfört med de flesta länderna i Europa.
Möjlighet att påverka: Medel. Kräver politisk vilja och samarbete mellan fack och
arbetsgivare.
Tabell 7: Tillåtna arbetstider
LAND
ISLAND
STORBRITANNIEN
TJECKIEN
UNGERN
LITAUEN
FRANKRIKE
IRLAND
NEDERLÄNDERNA
NORGE
POLEN
TYSKLAND
BELGIEN
DANMARK
FINLAND
SVERIGE

INDEX
100,00
100,00
100,00
100,00
91,67
83,33
83,33
83,33
83,33
83,33
83,33
75,00
66,67
66,67
66,67

Säkerhet (Safety & Security)
Vikten av att känna sig trygg och säker –från kriminalitet till risk för terrorism och konflikter.
Producenternas viktning: 16,10 procent
Det finns flera institutet som mäter trygghet och säkerhet i ett land. Det index vi har valt är
från World Internal Security and Police Index. Finland rankades högst (86,4 poäng) medan
Sverige hamnade på sjätte plats med 83 poäng bland totalt 17 länder. Samtliga länder i vår
ursprunglista fanns med i detta index.
Möjlighet att påverka: Liten. Säkerhet beror på många faktorer, förutom inrikespolitiska
även historiska, socioekonomiska, geopolitiska etc.

16

Intervju med Mika Romanus, förbundsdirektör för Teaterförbundet
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Tabell 8: Säkerhet
LAND
FINLAND
DANMARK
TYSKLAND
NEDERLÄNDERNA
NORGE
SVERIGE
ISLAND
IRELAND
ESTLAND
BELGIEN
STORBRITANNIEN
FRANKRIKE
POLEN
TJECKIEN
LITAUEN
LETTLAND
UNGERN

INDEX
86,4
85,9
84,8
84
83,2
83
82,3
81,8
80,5
79,3
78,1
77,7
77,5
77,2
71,9
70,5
66,1

3.4.2 Economic Attractiveness
I kategorin Economic Attractiveness, d v s bedömningen hur ekonomiskt intressant ett land är
att förlägga en produktion i, har vi fokuserat på fyra beslutskriterier:
-

tillgång till produktionsincitament
tillgång till nationella och regionala fonder
den lokala kostnadsnivån
valutarisken.

Som vi kunde se i tidigare avsnittet låg många av de länder som konkurrerar mycket nära
varandra vad gäller Ease of Production. Många länder kan erbjuda en god infrastruktur,
duktiga filmarbetare, och serviceinriktade filmkommissionärer. Ekonomin kommer att därför
spela en avgörande roll i inspelningsbeslutet.
Eftersom vi för denna grupp av beslutskriterier har kunnat ta fram underlag genom redan
befintliga data har vi kunnat inkludera fler länder i analysen än vi kunde för Ease of
Production.
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Tabell 9: Economic Attractiveness
LAND
Frankrike
Storbritannien
Tyskland
Ungern
Belgien
Estland
Irland
Litauen
Island
Nederländerna
Finland
Tjeckien
Norge
Polen
Danmark
Sverige
Lettland

INDEX
78,71
65,53
63,95
62,96
60,33
58,56
57,97
55,80
55,39
54,90
54,41
54,11
52,63
44,45
29,97
26,20
N/A

Tillgång till produktionsincitament (Availability of Production Incentives)
Vad för produktionsincitament som ett land erbjuder för film och TV-inspelningar såsom
rabatter, skattelättnader eller skattekreditsystem.
Producenternas viktning: 36,80 procent
De flesta länderna i Europa erbjuder idag någon form av produktionsincitament för att
attrahera filminspelningar. Incitamenten varierar i struktur, form, krav, rabatt och inte minst
återbetalningssätt och är därför svåra att jämföra. Genom att titta på ett antal nyckelkriterier
har vi ändå försökt att jämföra incitamentssystem. Här fick Irland och Belgien det högsta
poängen i vårt index med 88 poäng vardera (Belgien har ett väldigt annorlunda system - s k
”tax shelter” som skiljer sig helt från de andra systemen, men omnämns ofta av producenter
som ett av de mest attraktiva). Eftersom Sverige, tillsammans med Danmark och Polen
saknar incitamentssystem fick dessa länder också 0 poäng. Polen har dock meddelat att de
kommer att introducera ett incitamentprogram under slutet av 2017 eller början av 2018.
I enkätundersökningen ställdes en avslutande fråga till producenterna om vilket land som de
uppfattade erbjöd de mest generösa produktionsincitamenten, för att undersöka om
producenternas uppfattning låg i linje med våra slutsatser. Exkluderas länderna utanför
Europa (USA, Kanada, Sydafrika t ex) fick Storbritannien flest omnämnanden (åtta
respondenter), följt av Belgien (omnämnt av sex respondenter) och Ungern (fyra
respondenter). Övriga europeiska länder som Frankrike, Irland, Italien, Tjeckien m fl. fick ett
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eller två omnämnanden. Vi kan m a o säga att våra respondenters uppfattning låg nära det
presenterade resultatet.
Möjlighet att påverka: God. Kräver politiskt beslut.
Tabell 10: Produktionsincitament
LAND
BELGIEN
IRLAND
ISLAND
UNGERN
FRANKRIKE
STORBRITANNIEN
NEDERLÄNDERNA
FINLAND
NORGE
ESTLAND
TJECKIEN
TYSKLAND
LETTLAND
LITAUEN
DANMARK
POLEN
SVERIGE

INDEX
88,00
88,00
84,06
82,06
81,88
81,06
74,88
68,06
64,06
61,06
60,25
55,25
50,25
45,25
0,00
0,00
0,00

Tillgång till nationella och regionala fonder (Availability of National and Regional
Film funds)
Utbudet av regionala och nationella stöd som ett land kan erbjuda en produktion.
Producenternas viktning: 22,70
Det finns många typer av fonder på både regional som nationell nivå som ett
produktionsbolag kan söka finansiering från. I många fall erbjuds s k ”mjuka pengar”, dvs att
återbetalningskraven är gynnsamma för producenten. Sverige har ett relativt stort utbud av
regionala och nationella fonder, men alla stödformer gynnar inte nödvändigtvis inspelningar i
landet. Svenska Filminstitutet har t ex till skillnad från de regionala fonderna inget formellt
krav på att utnyttja produktionsresurser i Sverige. Notera att vi här inte har tagit några
privata fonder i beaktning. Frankrike har de flesta och största fonder och hamnar på första
plats (index 100). Sverige kommer på sjätte plats med ett index på 27. Stora länder har ofta
större fonder än små länder, och mycket av detta går självfallet till inhemska produktioner.
För att kartlägga och jämföra ländernas fonder har vi i huvudsak utgått från European
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Audiovisual Observatory’s rapport (2016)17 Olffi (https://www.olffi.com/) samt Chimney’s
katalog om filmfonder18.
Möjlighet att påverka: God. Kräver politiska och ibland privata beslut.

Tabell 11: Tillgång till nationella och regionala fonder
LAND
FRANKRIKE
TYSKLAND
POLEN
STORBRITANNIEN
NORGE
SVERIGE
BELGIEN
DANMARK
ESTLAND
NEDERLÄNDERNA
FINLAND
ISLAND
UNGERN
LITAUEN
IRLAND
LETTLAND
TJECKIEN

INDEX
100
73
53
48
40
27
26
19
16
13
13
11
10
9
8
8
7

Lokala kostnader (Local Costs)
Kostnadsläget i landet, inklusive arvoden för filmarbetare, levnadskostnader, logistik etc.
Producenternas viktning: 29,4 procent
De lokala kostnaderna i ett land utgör ett viktigt beslutskriterium för producenten. Även om
ett land har ett attraktivt stödsystem med produktionsincitament och fonder, så kan man
inte bortse från att vissa länder redan har en fördel tack vare sina låga kostnader. Det är
också därför som många länder i framförallt Östeuropa har blivit intressanta för många
internationella producenter, som kan erbjuda en kombination av låga kostnader med

17

Public financing for film and television content” The state of soft money in Europe, European
Audiovisual Observatory (Julio Talavera Milla, Gilles Fontaine, Martin Kanzler, July 2016)
18

CHIMNEY'S Top 100 European Film Funds (2017)
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attraktiva incitament. Tillflödet av internationella produktioner har också lett till att
ländernas kompetensbas ökat kraftigt. Här har vi tagit hänsyn till vad det kostar att hyra in
nyckelfunktioner i produktionen (produktionsledare, platschefer, regiassistenter m.m.) men
också hur prisnivåerna ligger i landet generellt. Litauen hamnade på första plats med ett
index på 91,87, följt av Polen och Tjeckien, medan Sverige placeras på fjortonde plats (index
på 39,43).
Möjlighet att påverka: Liten. Länder kan endast marginellt påverka prisnivåerna på vissa
begränsade områden.
Tabell 12: Lokala kostnader
LAND
LITAUEN
POLEN
TJECKIEN
ESTLAND
UNGERN
TYSKLAND
DANMARK
FINLAND
FRANKRIKE
NEDERLÄNDERNA
STORBRITANNIEN
IRLAND
BELGIEN
SVERIGE
ISLAND
NORGE

INDEX
91,87
85,04
77,39
76,17
75,60
57,45
55,69
55,29
53,80
48,56
46,89
46,87
40,61
39,43
35,93
34,88

Valutarisken (Foreign Exchange Risk)
Hur mycket en valuta fluktuerar under en given tid.
Producenternas viktning: 11,10 procent
Produktioner som görs i länder som inte använder samma valuta måste ta hänsyn till
valutarisken. För att mäta volatiliteten har vi jämfört respektive valuta mot den amerikanska
dollarn. Det brittiska pundet är den valutan som varierat minst mot dollarn och står som
basindex (100). Den svenska kronan har å andra sidan haft stora fluktuationer mot den
amerikanska dollarn och hamnar på 13:e plats i vårt index. För svenska producenter som ska
spela in utomlands gäller naturligtvis även det omvända – d v s en risk att förlägga en film där
du är tvungen att köpa utländsk valuta. Vi tar här inte hänsyn att producenten lika gärna kan
göra en kursvinst som en förlust, utan antar att man vill helt enkelt minimera osäkerheten.
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Möjlighet att påverka: Liten. För svensk del handlar det t ex att ansluta sig till eurozonen
eller att återgå till någon form av fast valutakurs vilket inte verkar troligt inom överskådlig
tid.
Tabell 13: Valutarisker
LAND
STORBRITANNIEN (GBP - USD)
BELGIEN (EURO - USD)
FRANKRIKE (EURO - USD)
IRLAND (EURO - USD)
LETTLAND (EURO - USD)
LITAUEN (EURO - USD)
NEDERLNDRNA (EURO - USD)
TYSKLAND (EURO - USD)
ESTLAND (EURO - USD)
FINLAND (EURO - USD)
NORGE (NKK - USD)
DANMARK (DKK - USD)
SVERIGE (SEK - USD)
UNGERN (USD - HUF)
ISLAND (ISK - USD)
TJECKIEN (CSK - USD)
POLEN (PLN - USD)

INDEX
100,00
90,66
90,66
90,66
90,66
90,66
90,66
90,66
90,66
90,66
87,93
84,05
76,19
74,88
69,69
68,85
67,10

3.4.3 Internationella samproduktionsavtal
Att Frankrike får höga poäng i gruppen för Economic Attractiveness ligger väl i linje med
statistik från Unesco om antal internationella samproduktioner, även om de naturligtvis sker
av många andra skäl än ekonomiska. Frankrike hade totalt 142 samproduktioner under 2015,
vilket är lång fler än Tyskland som kom på andra plats med 62 samproduktioner.
De internationella samproduktionsavtalen, något som Frankrike är starka på, är inte något vi
har valt att fördjupat oss i, men även detta påverkar givetvis hur produktionerna finansieras
och var de sedan förläggs. I diagrammet nedan så visar vi också hur de internationella
samproduktionerna fördelade sig mellan majoritetsproducerande och
minoritetsproducerande länder under 2015. Antal minoritetsproduktioner är intressant
eftersom den kan indikera att ursprungslandet till filmproduktionen är utländsk, och att
produktionen därför kan ha valt att söka sig till ett annat land just på grund av finansiering.
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Diagram 15: Internationella Samproduktioner 2015

Internationella samproduktioner 2015
Minoritet
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40
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2
0

22

23
0

9
0

16
4

21

Källa: Unesco
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3.4.4 Produktionspreferensmatris
Genom att multiplicera beslutskriteriernas vikter med respektive lands index kan vi få fram
ett lands totalvärde för Economic Attractiveness (värdet på X axeln) samt Ease of Production
(värdet på Y-axeln). Diagrammet nedan visar hur de olika länderna positionerar sig i
respektive axel:
För att bli så attraktiv som möjligt för en producent bör landet placera sig så högt upp i det
övre högra hörnet som möjligt i kvadranten ”Önskvärt”.

Diagram 16: Propduktionspreferensmatris

Sverige representeras av fyrkanten, d v s relativt högt på den lodräta axeln, men längst ut på
det vänstra fältet. Positionen visar tydligt att Sverige presterar bra i Ease of Production (72,66
på Y axeln), men ligger för långt ut till vänster på Economic Attractiveness för att kunna
konkurrera ekonomiskt (26,20 på X-axeln). Högst upp på Ease of Production har vi
Storbritannien. De flesta av länderna i vår undersökning placeras i det önskvärda fältet: d v s
Tyskland (X=75,48; Y=63,95), Ungern (X=62,96; Y=68,61), Belgien (X=60,33; Y=67,65), Litauen
(X=55,80; Y=65,50), Nederländerna (X=54,90; Y=73,53), Norge (X=52,63; Y=70,5), Tjeckien
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(X=54,10: Y=72,56) och Litauen (X=55,80; 65,5). Några av länderna saknar vi underlag för att
kunna placeras på Ease of Production skalan, men vi kan anta att även Frankrike (som skulle
hamna långt ut till höger på skalan) och Estland skulle kvalificera sig i samma kvadrant som
de övriga länderna. Danmark och Polen som ännu inte har några produktionsincitament
befinner sig utanför kvadranten.
Vi kommer nu att analysera hur Sveriges position kan förändras vid ett eventuellt införande
av produktionsincitament samt vid ett utökande av antalet fonder. Båda är kriterier som
beskrivs som relativt enkla att genomföra givet politiskt beslut (till skillnad från lokala
kostnader eller valutaförändringar som är betydligt svårare att genomföra). Vi kommer inte
visa några scenarier som förbättra Sveriges position under Ease of Production, eftersom det
endast innebära att Sveriges position förflyttas på det vertikala planet och därmed inte
närmare kvadranten ”Önskvärt”.

3.4.5 Scenarioanalys I: Sverige inför incitament i likhet med
Finland.
I scenariot nedan har Sverige infört ett produktionsincitament som kan jämföras med det
upplägg som Finland har idag.
Diagram 17: Produktionspreferensmatris, Scenario I
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Den omedelbara effekten är att Sverige då kommer få en betydande förflyttning vänster ut
(illustrerat med pil). Sverige hamnar då ungefär vid gränsen till kvadranten ”Önskvärt”, strax
ovanför men något mer åt vänster än Norge och Finland (nytt värde på X-axeln blir 49,45). På
medellång sikt kommer dock Sverige också att förflyttas vertikalt uppåt i och med att fler
produktioner leder till starkare kompetens och förmodligen också större investeringar inom
inspelningsvänlig infrastruktur.

Fakta om Finlands produktionsincitament
Ansvarig handläggare: Tekes
Incitamentsystem: Betalningskredit. Tekes återbetalar mot realiserade kostnader.
Belopp: 25 % för produktionskostnaderna i Finland, inklusive förproduktion, inspelning och
postproduktion.
Tak: Maximalt 80 procent av produktionens totalbudget.
Total budget för incitamentet: 10 miljoner euro
Berättigade: finländska och utländska produktionsbolag enligt ”först till kvarn” principen.
Andra audiovisuella företag i produktionen som är berättigade till upphovsrättsersättning
(IPR).
Berättigade produktioner: Lång spelfilm (minst 2,5 miljoner euro i budget, varav minst
150,000 euro i Finland), dokumentärfilm (minst 325,000 i budget, varav minst 50,000 euro i
Finland), TV-drama samt animationsproduktioner (minst 5,500 euro per minut, varav minst
250,000 euro i Finland).
Övriga kommentarer: Moms, juridiska tjänster, finansieringstjänster samt marknadsföringoch distributionskostnader godkänns inte. Utländska sökanden måste vända sig till ett
finländskt företag som projektkoordinator. Sökanden måste även genomgå ett s k kulturellt
prov för att kvalificera.19

19

https://filminginfinland.fi/cashrebate/?gclid=EAIaIQobChMI2PuE2v7I1wIVxo4YCh3wJAptEAMYASAAEgJuOPD_BwE
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3.4.6 Scenarioanalys II: Sverige inför incitament i likhet med
Storbritannien
I följande scenario så introducerar Sverige ett produktionsincitament som är ungefär lika
attraktivt som programmet i Storbritannien eller Frankrike.
Diagram 18: Preferensmatris, Scenario II

I detta scenario så förflyttas Sverige ännu längre ut till vänster (nytt X-värde är 56,01) och går
precis förbi Tjeckien och Nederländerna i Economic Attractiveness.
Fakta om Storbritanniens incitamentsystem
Ansvarig handläggare: British Film Commission
Incitamentsystem: Creative Sector Tax Relief
Typ: Skatterabatt
Belopp: 25 procent, inklusive förproduktion, inspelning och postproduktion.
Tak: Beräknas på det lägre beloppet mellan 80 procent av produktionen eller de faktiska
utläggen i Storbritannien.
Totalt budget: Ingen begränsning – d v s samtliga projekt som kvalificeras har möjlighet att få
stöd.
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Område: Produktionsstöd finns för lång spelfilm, TV-drama, barnprogram, dokumentär samt
dataspel.
Övriga kommentarer: Minst 10 procent av utläggen måste ske i Storbritannien och
filmproduktionsbolaget ska vara skatteregistrerat i landet. Storbritannien tillhör dock inte
Euroimage vilket försvårar vissa internationella samproduktioner. Produktionen ska klara ett
s k kulturellt test.20

3.4.7 Scenarioanalys III: Sverige inför fler och större fonder på
samma nivå som Tyskland
Diagram 19: Preferensmatris, Scenario III

Vi kan notera att även om Sverige satsar på att utveckla fler och större fonder istället för att
introducera ett nationellt produktionsincitament, så skulle det inte vara lika effektivt som en
20

http://www.bfi.org.uk/film-industry/british-certification-tax-relief/about-tax-relief

https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/film-production-company-manual/fpc50100
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introduktion av ett produktionsincitament. Anledningen är i huvudsak att producenterna har
viktat produktionsincitament betydligt högre än fonder.
Tabell 14. Tysklands filmfonder
Fonder

Årlig budget
€

Ansökningstak
per projekt

Utläggskrav

Kulturellt
tests

Övrig info

German Federal
Film Board

14 300 000

20% av tysk
andel

nej

ja

Nationellt

50 000 000

€4m max 50%

25% i
landet

ja

Nationellt:
automatiskt stöd:
inget
återbetalningskrav

15 000 000

€2m eller 30%
av tysk andel

150% i
regionen

nej

Regionalt

11 000 000

€600k eller
max 50%

150% i
regionen

nej

Regionalt

35 000 000

50% av total
budget

150% i
regionen

nej

Regionalt, Även
TV

5 000 000

€1m eller 50%
av total
budget

100% i
regionen

nej

Regionalt

13 400 000

€900k eller
max 50%

100% i
regionen

nej

Regionalt

30 500 000

50% av total
produktionsbudget

100% i
regionen

nej

Regionalt

9 000 000

€1m eller 50%
av total
budget

120% i
regionen

nej

Regionalt

11 000 000

€1m för
majoritet &
€200k för
minoritet i
samproduktion

100% i
regionen

nej

Regionalt

German Federal
Film Fund
Filmfernsehfonds
Bayern
Filmförderung
Hamburg
SchleswigHolestein
The Film- Und
Medienstiftung
NRW
The Hessen
Invest Film
MDMMitteldeutsche
Medienförderung
Medienboard
BerlinBrandenburg
MFGFilmförderung
BadenWurttemberg

Nordmedia
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4 SLUTSATSER
Syftet med den här studien har varit att undersöka vad producenterna tycker är viktigt när de
väljer inspelningsplats för sina filmproduktioner samt att analysera hur länderna positionerar
sig gentemot varandra. Vi har här utgått från en marknadspreferensmetod, där man efter
viktning och insamling av data analyserar, jämför och väljer ut vilka länder som bäst möter de
utvalda kriterierna. Beslutskriterierna är uppdelade i två kategorier, där den ena kategorin
utgör de praktiska argumenten för att producera i ett land (Ease of Production), medan den
andra kategorin handlar om hur ekonomiskt intressant ett land är för produktionen (Economic
Attractiveness).
Analysen har visat att det finns betydande skillnader mellan hur producenterna viktar
beslutskriterierna. Till exempel anser amerikanska producenter i högre utsträckning än
skandinaver att säkerhet är viktigt. En annan skillnad är att producenter med stora budgetar
värdesätter tillgång till kompetens högre än vad producenter med mindre budgetar gör. Detta
kan vara viktiga observationer beroende på vilken typ av filminspelning man vill attrahera, men
också vid marknadsföring av Sverige som destinationsland för inspelningar.
Av de totalt sju beslutskriterierna i gruppen Ease of Production värderades Diversity of Location
högst, med en viktning på 19,8 procent. Detta är bra för ett land som Sverige som har en stor
variation på inspelningsplatser, från slott och stad till skog och mark. Det näst viktigaste
kriteriet var tillgång till kompetens. Också här presterar Sverige bra jämfört med många länder.
Även vad beträffar de övriga kriterierna (säkerhet, inspelningsvänlig infrastruktur,
inspelningsvänlighet och kunskaper i engelska) är Sverige konkurrenskraftigt. Det är endast
kriteriet tillåtna arbetstider i kategorin Ease of Production är Sverige har en sämre ranking
eftersom många länder tillåter 10 eller 12 timmars arbetspass på inspelningsplatsen.
Sverige har däremot svårt att konkurrera inom den andra kategorin, Economic Attractiveness.
Varken produktionsincitament, lokala kostnader, eller för den delen den svenska kronan gör
att Sverige har ett särskilt attraktivt erbjudande till de internationella producenterna. Sverige
har förvisso ett relativt gott utbud av regionala och nationella fonder, men detta
beslutskriterium väger ensamt inte tillräckligt starkt i denna kategori.
Vår preferensanalys har även visat att skillnaderna mellan länderna i kategorin Ease of
Production också är relativt små och konkurrensen jämn. Dessutom är många av de kriterier
som studien analyserat svåra att mäta. Det är därför rimligt att anta att de ekonomiska
villkoren kommer att få en stor betydelse vid valet av inspelningsplats. För kategorin Economic
Attractiveness går en stark skiljelinje mellan länder som har och länder som inte har
produktionsincitament. Detta förstärker också den syn som har delats i intervjuer med såväl
producenter som filmkommissionärer, d v s att ett incitamentsystem är mer eller mindre ett
krav för att ett land ska bli aktuellt för inspelningsbeslut.
Sammanfattningsvis kan följande sägas om Sveriges konkurrenssituation:
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1.

Avsaknad av produktionsincitament gör att Sverige inte kan konkurrera effektivt om
internationella filmproduktioner (undantaget projekt med specifika lokaliseringskrav
som av konstnärliga skäl inte går att erbjuda på annan plats).

2. En introduktion av incitament skulle möjliggöra för Sverige att konkurrera om fler
produktioner till landet, d v s både behålla svenska produktioner som annars riskerar
att förläggas utomlands samt attrahera utländska produktioner som väljer att spela
in i andra länder.
3. Det förefaller inte finnas andra genomförbara åtgärder som Sverige skulle kunna
implementera för att attrahera internationella filmproduktioner i närtid.
Den goda nyheten är dock att om Sverige har en ambition att attrahera flera internationella
och behålla fler svenska produktioner så ser det inte ut som att det skulle krävas någon större
omställning för branschen. På lite längre sikt finns det naturligtvis flera viktiga områden att se
över, t ex organisation av filmstödssystemet, resursbasen av filmarbetare, utökning av
utbildningsplatser etc.
Avslutningsvis, filmen är till syvende och sist är en kreativ process där varje filminspelning i sig
är ett unikt projekt med sina egna behov, krav och preferenser. Att fortsätta vara lyhörd till
filmarnas individuella önskemål är därför fortsatt av yttersta vikt för att attrahera
filminspelningar, även med ett attraktivt produktionsincitament på plats.
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BILAGOR
Bilaga A – Om Analytic Hierarchy Process
AHP-metoden bygger på parvisa jämförelse där utvärderingskriterierna ställs mot varandra i
syfte att fastställa en viktning på en niogradig skala. Skalan är numerisk och översatt från
utsagor i naturligt språk. Exempelvis innebär ett (1) att två kriterier bedöms vara likvärdiga
och nio (9) att ett kriterium är extremt mycket mer att föredra än den andra.
Efter att jämförelserna mellan de olika kriterierna är gjorda gör man en s k konsistenskontroll
av beslutsfattarens jämförelser för att säkerställa att svaren inte är alltför motsägelsefulla.
Jämförelser som är självmotsägande, kallas inkonsistenta och graden av detta kan beräknas
som ett toleransmått, en s k CR (consistency ratio). Ju högre konsistenskvoten är, desto mer
självmotsägande är således matrisen. I vår undersökning har vi accepterat en relativt hög
konsistenskvot (0,2), eftersom vi har relativt många kriterier att välja emellan. Noterar vi en
marginell överträdelse av denna kvot har vi fört en dialog med respondenten för att se om
motsägelserna kan minskas till en acceptabel nivå. Svar med allt för hög inkonsistens (t ex CR
0,5 eller mer) har vi lämnat åt sidan.
För att exemplifiera utifrån vår egen undersökning:
Producenterna får frågan om vad de anser om vikten av
Produktionsincitament jämfört med vikten av Lokala kostnader, där de på en
niogradig skala kan svara hur dessa två kriterier förhåller sig till varandra.
Anser producenten att Produktionsincitament är lika viktigt som lokala
kostnader blir svaret 1, om producenten anser att produktionsincitament är
mycket viktigare än lokala kostnader blir svaret 7 och anser producenten att
produktionsincitament är extremt mycket viktigare än de lokala kostnaderna
blir svaret 9. Producenten får därefter frågan om hur produktionsincitament
förhåller sig till tillgången till nationella och regionala fonder med en liknande
parvis jämförelse. Producenten fortsätter tills samtliga variabler har jämförts
med varandra. Svaren sätts därefter i en matris, där varje variabel jämförs
med varandra och poängsätts som 9 om en variabel är betydligt viktigare än
en annan till 1/9 om en variabel bedöms som helt oväsentlig i jämförelse med
den andra. Då matrisen med variablerna är ifylld kan man räkna ut respektive
kriteriums vikt och matrisens CR-värde. Det senare för att säkerställa att det
inte förekommer alltför stor inkonsistens i respondentens utsagor.
För en bra sammanfattning av hur AHP metoden kan användas rekommenderas t ex Geoff
Coyles ”Practical Strategy. Open Access Material. AHP".
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Bilaga B – Beskrivning av indexering av beslutskriterierna
För att jämföra ländernas beslutskriterier har vi valt att indexera dem utifrån en skala från 1
till 100, där 100 är det starkaste värdet medan 1 det svagaste. Indexeringen för
beslutskriterierna beräknas utav en eller flera kriterier som därefter viktas och multipliceras
till ett sammanhållet värde. Vi har i möjligaste mån försökt att utgå från vedertagna
jämförelseindex (som t ex säkerhet, engelska kunskaper) men i de flesta fall har vi varit
tvungna att skapa egna jämförelsetal.
Indexering har huvudsakligen skett enligt följande princip: ”Det undersökta landets värde
delat med det högsta värdet i gruppen multiplicerat med 100.” I vissa fall där ett lågt tal har
representerat ett bra värde (t ex lokala kostnader där låga priser är att föredra) har skalan
inverterats.
Nedan följer en kortfattad beskrivning av hur vi har valt att indexera beslutskriterierna.
Skilled Work Force: Vi har utgått från Eurostats statistik på antalet anställda i produktion i
vissa länder kombinerat med antalet personer sysselsatta i inom den upphovsrättsliga
sektorn (att jämföras med den kreativa sektorn). Värdet har därefter poängsatts och
indexerats med högst rankat land som bas enligt följande.
-

Employment in Film Industry (Production): statistik från Eurostat sammanställt av
Statista (Motion Picture, Video and Television Production Activities) – 50 procent

-

Employment in Film Industry (Production) relative to total employment, statistik från
Eurostat sammanställt av Statista (Motion Picture, Video and Television Production
Activities) – 40 procent

-

Andel anställda inom upphovsrättlisg verksamhet:10 procent

Utbud av inspelningsmiljöer: Detta beslutskriteriet är naturligtvis mycket svår att mäta. Vi
har dock försökt åstadkomma ett index genom att låta filmkommissionärerna med hjälp av
frågeformulär svara på ett antal frågor om förekomsten av de allra vanligaste typerna av
inspelningsplatser som därefter poängsattes upp till 26 poäng (”rikligt utbud” fick 2 poäng.
Samtliga länder har därefter fått ett index beroende på hur många poäng de fick med 100
som maximalt värde.
Tillgång till inspelningsvänlig infrastruktur: Vi har delvis utgått på filmkommissionärernas
svar på enkätundersökningen och dels från världsbankens infrastrukturindex. Vi viktade
kriterierna här enligt följande:
-

Tillgång till studios: Enkätsvaren – 40 procent

-

Tillgång till uthyrningsföretag: Enkätsvaren – 30 procent

-

Infrastrukturindex: Världsbanken – 30 procent

Jämförelsetalen var därefter baserade på det land som fick högst poäng.
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Inspelningsvänlighet: Vi har här utgått från enkätsvar och kompletterat med epost frågor. Vi
har även valt att inkludera Världsbankens Ease of Doing Business Index, en ranking som tar en
rad faktorer i beaktning, däribland enkelhet att starta företag, betala skatter, att upprätthålla
kontrakt, handla över gränser, erhålla krediter, att få byggtillstånd etc. som alla kan vara
viktiga för att göra det enklare för inspelningen. Eftersom detta index är en rangordning av
länder har vi utgått från en faktor 50 (annars blir landet som rankas på andra plats
automatiskt hälften så starkt som landet som rankas på första plats)
Vi viktade detta index enligt följande:
-

Processer och tid att skaffa inspelningstillstånd: Enkät samt epost – 40 procent.

-

Enkelhet att kommunicera med myndigheter och andra offentliga aktörer: Enkäter 20 procent

-

Ease of doing business index: Världsbanken – 40 procent (med en multiplikator på
50).

Kunskaper i engelska: Utbildningsföretaget EF Education har tagit fram ett index för
lokalbefolkningens kunskaper i engelska i världen. Vi har valt att använda oss av detta index i
vår analys.
-

Engelskkunskaper: EF English Proficiency Index – 100 procent.

Arbetstider: Vi har här i huvudsak utgått från svaren som erhållits från filmkommissionärerna
om arbetstider. Indexet baseras på det land i gruppen som tillät längs arbetstider.
-

Tillåtna arbetstider: Enkät – 100 procent.

Säkerhet: Vi har valt att utgå från World Internal Security and Police Index (WISP) som
utvecklats av The Institute for Economics and Peace tillsammans med International Police
Science Association.
-

Säkerhet: WISP Index – 100 procent.

Tillgång till produktionsincitament: Att jämföra produktionsincitament med varandra är
mycket svårt att göra rättvisande. Varje land har satt upp sitt eget unika incitamentsystem,
med sina styrkor respektive svagheter som passar olika typer av produktioner. En del länder
har valt skatterabatter, medan andra, som Belgien, har infört ett skattekreditsystem där
investerare uppmuntras av att investera i film genom att tillåta avdrag på skatt. Eftersom
varje produktion är unik måste därför producenten själv göra en bedömning utifrån sitt
projekts utgångsläge och förutsättningar. Med detta sagt så är det inte så att jämförelser
aldrig har gjorts. T ex har No Film School, ett viktigt digitalt nätverk för filmbranschen, gjort
en sådan rangordning21. Information om incitament har främst hämtats från Olsberg – SPI:s
Global Incentive Index, och kontrollerats med Olffi och ländernas officiella sidor om sina

21

http://nofilmschool.com/2016/07/film-production-incentives-tax-incentives-movie-rebates
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respektive produktionsincitament. För analysens skull har vi tagit fram en modell för att
indexera produktionsincitamenten enligt följande sätt:
•

Procentuellt värde av incitamentet: 50 procent

•

Förekomsten av kulturellt antagningsprov: 15 procent

•

Projekttak: Global Incentive Index: 15 procent

•

Avsatt årlig budget för stödet: 20 procent

•

Utläggskrav i landet: Global Incentive Index: 10 procent

För att undvika eventuella missförstånd menar vi med produktionsincitament ett typ av
program som kan leda till kostnadsreducering för en filmbudget.
Tillgång till nationella och regionala fonder: Även denna jämförelse är komplicerad för att
göra rättvisande eftersom fondernas konstruktion är så varierande. I vår kartläggning och
analys har vi utgått från European Audiovisual Observatory’s rapport (2016)22 Olffi
(https://www.olffi.com/) samt Chimney’s katalog om filmfonder23. Vi har viktat enligt
följande:
•
•
•
•
•
•
•

Fondens budget: 20 procent
Ansökningstak per projekt: 30 procent
Typ av fond (selektiv eller automatisk): 5 procent
Fonden bredd (t ex om TV-produktioner ingår): 10 procent
Återbetalningskrav: 15 procent
Krav på lokala utlägg: 15 procent
Förekomsten av kulturellt antagningsprov: 5%

Lokala produktionskostnader: I vårt index har vi dels utgått enkätsvar om dagarvode för
vissa nyckelfunktioner i produktionen samt levnadskostnadsindex från Numbeo. 24
-

Dagarvoden för nyckelpositioner: Enkätsvar – 60 procent

-

Levnadskostnadsindex: Numbeo – 40 procent

22

Public financing for film and television content” The state of soft money in Europe, European
Audiovisual Observatory (Julio Talavera Milla, Gilles Fontaine, Martin Kanzler, July 2016)
23

CHIMNEY'S Top 100 European Film Funds (2017)
24

https://www.numbeo.com/cost-of-living/rankings_by_country.jsp?title=2017-mid&region=150
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Valutarisken: I vår förenklade version har vi tittat på respektive valutas volatilitet under ett år
gentemot amerikanska dollarn, och indexerat baserat på det land som har haft lägst
valutarörelse. Vi har utnyttjat Oandas databas för syftet25.
-

Forex Trading: Oanda – 100 procent

25

Volatilitet: https://www.oanda.com/forex-trading/analysis/historical-value-at-risk-

calculator
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BILAGA C: ENKÄTER
C1: Enkät till producenter
Enkäten designades och skickades med hjälp av verktyget SurveyMonkey (formateringen och
utseendet är därför anpassat till detta dokument).
Enkätens namn: Decision making variables and their Importance for choosing film locations.
SECTION A: COMPARING ATTRIBUTES IN THE GROUP "EASE OF PRODUCTION"
The questions in this section aim to weigh the variables concerned with the ease of filming
in a country, and attribut that may indirectly affect the cost of production.
The variables we aim to weigh are:
a) Skilled work force: i.e. accessibility to a skilled crew base.
b) Diversity of locations: The level of options for film locations and environments that a
country can offer.
c) Film Friendliness: How swift and easy a country is to navigate in order to
obtain permissions, deal with bureaucracy and public bodies etc.
d) English proficiency: How easy is it to communicate in the English language in a country.
e) Accepted working hours: What types of restrictions are there for working hours, and
what are the accepted working hours in the country.
f) Safety and Security: How is the personal security in the country, including the risks of
people being physically assaulted or falling victim to other types of crime.
g) Availability of infrastructure: "Easiness to find studios, film equipment rental companies
and means of transportation."

Please rate the most important variable from 1 to 9 in a pairwise comparison where:
(0 or 1) means that both variables are equally important
(3) means that one variable is moderately more important than the other
(5) means that one variable is much more important
and (9) means that one variable is absolutely more important than the other

1. When answering the following questions, we would like you to take into consideration
your latest project as an example if appropriate. Please specify the genre of film and budget
range (it's possible to tick more than one box):
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Action/Adventure
Animation
Comedy
Crime
Drama
Epics / Historical
Horror
Musical
Science Fiction / Fantasy
Thriller
War
Western
TV Series
Budget below 2 Million Euro
Budget between 2 and 10 M Euro
Budget between 10 and 50 M Euro
Budget above 50 M Euro
Other (or comment if not applicable)
2. Between "Skilled work force" and "Diversity of locations", how would you grade their
comparative importance to each other? Note that 0 or 1 means that both variables have
equal importance and that 9 means that one of the variables is absolutely more important
than the other.
9 Skilled work force

1 Equal Importance 1

Diversity of Location 9

3. Between "Skilled work force" and "Availability of infrastructure" (e.g. studios, hotels,
logistics)?
9 Skilled work force

1 Equal Importance 1

Availability of infrastructure 9

4. Between "Skilled work force" and "Film Friendliness" (permits, customs, bureaucracy
etc)?
9 Skilled work force

1 Equal Importance 1

Film Friendliness 9

5. Between "Skilled work force" and "English proficiency"?
9 Skilled work force

1 Equal Importance 1

English proficiency 9

6. Between "Skilled work force" and "Accepted working hours"?
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9 Skilled work force

1 Equal Importance 1

7. Between "Skilled work force" and

"Safety & security"?

9 Skilled work force

1 Equal Importance 1

Accepted working hours 9

Safety & security 9

8. Between "Diversity of locations" and "Availability of infrastructure"?
9 Diversity of locations

1 Equal Importance 1

Availability of infrastructure 9

9. Between "Diversity of locations" and "Film friendliness"?
9 Diversity of locations

1 Equal Importance 1

Film friendliness 9

10. Between "Diversity of locations" and "English proficiency"?
9 Diversity of locations

1 Equal Importance 1

English proficiency 9

11. Between "Diversity of locations" and "Accepted working hours"?
9 Diversity of locations

1 Equal Importance 1

Accepted working hours 9

12. Between "Diversity of locations" and "Safety & Security"?
9 Diversity of locations

1 Equal Importance 1

Safety & Security 9

13. Between "Availability of infrastructure" and "Film Friendliness", how would you grade
their comparative importance?
9 Availability of infrastructure

1 Equal Importance 1

Film friendliness 9

14. Between "Availability of infrastructure" and "English proficiency level"?
9 Availability of infrastructure

1 Equal Importance 1

English proficiency 9

15. Between "Availability of infrastructure" and "Accepted working hours"?
9 Availability of infrastructure

1 Equal Importance 1

Accepted working hours 9

16. Between "Availability of infrastructure" and "Safety & Security"?
9 Availability of infrastructure

1 Equal Importance 1

Safety & Security 9

17. Between "Film friendliness" and "English proficiency level", how would you grade their
comparative importance?
9 Film friendliness
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18. Between "Film friendliness" and "Accepted working hours", how would you grade their
comparative importance? w
9 Film friendliness

1 Equal Importance 1

Accepted working hours 9

19. Between "Film friendliness" and "Safety & Security"? w
9 Film friendliness

1 Equal Importance 1

Safety & Security 9

20. Between "English proficiency" and "Accepted working hours", how would you grade
their comparative importance? w
9 English proficiency

1 Equal Importance 1

Accepted working hours 9

21. Between "English proficiency" and "Safety & Security"?
9 English proficiency

1 Equal Importance 1

Safety & Security 9

22. Between "Accepted working hours" and "Safety & Security", how would you grade their
comparative importance?
9 Accepted working hours

1 Equal Importance 1

Safety & Security 9

SECTION B: COMPARING ATTRIBUTES IN THE GROUP "ECONOMIC ATTRACTIVENESS"
The questions in this section aim to weigh the variables concerned with a direct financial
impact on a film production.The variables we aim to weigh here are:
a) Production incentives: i.e. availability and benefit level of national production incentives
in a country.
b) National and regional funds: i.e. availability of funding schemes for the production. Here,
we also take into consideration co-production opportunities.
c) Local costs: i.e. cost of services and products in the country of shooting.
d) Foreign Exchange Risk: Risk exposure to currency fluctuations.
Please rate the most important variable from 1 to 9 where:
(0 or 1) means that both variables are equally important
(3) means that one variable is moderately more important than the other
(5) means that one variable is much more important
and (9) means that one variable is absolutely more important than the other.
23. Between "Availability of film incentives" and "Availability of national and regional
funds", how would you grade their comparative importance? Note that 0 or 1 means that
both variables has equal importance and that 9 means that one of the variables is absolutely
more important than the other.
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9 Availability of film incentives

1 Equal Importance 1

Availability of funds 9

24. Between "Availability of film incentives" and "Local costs"
9 Availability of film incentives

1 Equal Importance 1

Local costs 9

25. Between "Availability of film incentives" and "Foreign Exhange Risk"
9 Availability of film incentives

1 Equal Importance 1

Foreign Exchange Risk 9

26. Between "Availability of national and regional funds" and "Local costs", how would you
grade their comparative importance?
9 Availability of funds

1 Equal Importance 1

Local costs 9

27. Between "Availability of national and regional funds" and "Foreign Exchange Risk"?
9 Availability of funds

1 Equal Importance 1

Foreign Exchange Risk 9

28. Between "Local costs" and "Foreign Exchange Risk", how would you grade their
comparative importance?
9 Local costs

1 Equal Importance 1

Foreign Exchange Risk 9

Section C: Final questions
29. In your opinion, is there one particular variable or requirement that a country must meet
to be considered as a shooting location? If so, which one, and why?
Yes
No
If yes, please specify and comment
30. To the best of your knowledge, what countries have the most attractive film incentives? If
possible, please mention them in order of preference. (Please note that we in this question
are only interested in how producers perceive the different countries' incentives, not their
actual offerings. You may want to consider value of the incentive, ease of administration,
speediness of recovery, or any other attributes of your liking).

31. To the best of your knowledge, what countries have the most attractive funding
opportunities? If possible, please mention them in order of preference. (Please note that we
in this question are only interested in how producers perceive the availability of funds. You
may want to consider the size of the fund, requirements, ease of administration, or any other
attributes of your liking for the productions of your interest).
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32. Are there any other significant decision making criteria that you feel have been omitted in
this survey? If so, which ones, and how would you rank them compared to the variables
mentioned in this survey?

33. If you are using a weblink, please enter your name and email address (may be useful for
possible follow up questions and analysis).
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C2: Enkät till filmkommissionärer
Enkätens namn:

Location Survey

1. Please state your name and the country (or location) that you represent:
2. How many feature films are you able to fully support with below-the-line crew positions?
(i.e. indicate the size of your local crew base)
3. How much is an average day of filming cost?
4. What is the average rate for the following key positions (in Euros)?
Production Manager
First Assistant Director
Location Manager
Electrician
Production Assistant
5. What sort of film locations can your country offer?
Environment

Yes, a lot
Yes, a lot

To some extent
To some extent

No
No

Yes, a lot

To some extent

No

Yes, a lot

To some extent

No

Yes, a lot

To some extent

No

Yes, a lot

To some extent

No

Yes, a lot

To some extent

No

Yes, a lot

To some extent

No

Yes, a lot

To some extent

No

Yes, a lot

To some extent

No

Yes, a lot

To some extent

No

Yes, a lot

To some extent

No

Yes, a lot

To some extent

No

Yes, a lot

To some extent

No

Yes, a lot

To some extent

No

Sea ports
Beaches
Mountains
Deserts
Forests
Snow
Historical sites
Sky scrapers & towers
Castles & fortresses
Farms & fields
Bridges
Lakes & rivers
Religious temples
Others (please specify)
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6. Is a producer required to obtain a shooting permit for public locations?
Yes
No
Other (please specify)
7. If the answer was yes to the above question, can you please specify the process & timeline
to obtain a permit? w
8. How much does it cost to obtain a permit?
Free of charge
Below €100
Between €100- €500
Above €500
Other (please specify)
9. How easy is it to deal with official government bodies to plan filming requirements? e.g.
Police, customs, army, ministries, etc..
Very easy, we have a seamless process
Sometimes challenging, it requires a lot of follow up
Not east at all, there's lots of bureaucracy
Other (please specify)
10. Do you have full service technical rental companies?
Yes you can find any equipment you need
Yes but we lack certain specialised equipment
Not really you still need to bring cameras and major equipment from neighbouring
countries
We really lack technical infrastructure
Other (please specify)
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11. How many sound stages are available in your country?
None
Less than 5
Between 5-10
More than 10
If more than 10, please specify how many or comment
12. What are the acceptable working hours in your country for a shoot day? (before any
overtime is calculated)
8 hour work day
10 hour work day
12 hour work day
14 hour work day
Other (please specify)
13. Are there any strict union regulations that a producer needs to consider when filming in
your country?
14. How many foreign productions (feature films and/or TV series) do you shoot on average a
year? (if the numbers vary greatly please indicate the numbers of the past 2 years)
15. From your experience please rate the following variables that fall under 'Ease of
production' in order of importance to an international producer when considering a filming
location (1 being the most important variable, and 8 the least important).
•

Skilled Workforce

•

Diversity of Locations

•

Availability of Infrastructure (sound stages, technical equipment, etc...)

•

Film Friendliness (ease of obtaining permits, support of govt offices, film
commissions etc..)

•

English proficiency

•

Accepted working hours

•

Safety & Security

16. Following up from Q14, from your experience please rate the following variables that fall
under 'Economic attractiveness' in order of importance to an international producer when
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considering a filming location (1 being the most important variable, and 4 the least
important).
•

Tax incentives/ rebates

•

Availability of national & regional funds

•

Exchange rate fluctuations

17. Is there anything of significance for your country as a filming location that has not been
covered in this questionnaire and that you would like to add?
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BILAGA D: Källor
Rapporter och litteratur
•
•
•
•

•
•

•

•

Robert D. Hisrich, ” International Entrepreneurship, Starting, Managing and
Developing a Global Venture”, Sage Publications 2009.
2016 Feature Film Study, Film L.A. Inc
Impact Analysis of Fiscal Incentive Schemes Supporting Film & Audiovisual Production in
Europe, Olsberg – SPI, European Audiovisual Observatory (2014)
Merkhofer, M.W. (1999). Assessment, Refinement, and Narrowing of Options. In: Dale,
V.H., & English, M.R. (Eds.) Tools to aid environmental decision making. New York:
Springer
T. L. Saaty, "The analytic hierarchy process: planning, priority setting, resources
allocation", McGraw-Hill, 1980.
”The Application of AHP Approach for Evaluating Location Selection” International
Journal of Research in Business and Social Science IJRBS Vol.2 No.4, 2013 ISSN: 21474478
Public financing for film and television content” The state of soft money in Europe,
European Audiovisual Observatory (Julio Talavera Milla, Gilles Fontaine, Martin
Kanzler, July 2016)
CHIMNEY'S Top 100 European Film Funds (2017)

Internetdatabaser:
-

European Audiovisual Observatorys websida (http://www.obs.coe.int/)

-

http://www.kftv.com/

-

Goepel, Klaus D., BPMSG AHP Excel template with multiple inputs, version 04.05.2016
– http://bpmsg.com, Singapore 2013

-

Goepel, Klaus D, https://bpmsg.com/ahp-group-consensus-indicator-how-tounderstand/

-

http://nofilmschool.com/2016/07/film-production-incentives-tax-incentives-movierebates

-

https://www.numbeo.com/cost-of-living/rankings_by_country.jsp?title=2017mid&region=150

-

https://filminginfinland.fi/cashrebate/?gclid=EAIaIQobChMI2PuE2v7I1wIVxo4YCh3wJAptEAMYASAAEgJuOPD_BwE

-

https://filminginfinland.fi/cashrebate/?gclid=EAIaIQobChMI2PuE2v7I1wIVxo4YCh3wJA
ptEAMYASAAEgJuOPD_BwE
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-

http://www.bfi.org.uk/film-industry/british-certification-tax-relief/about-tax-relief

-

https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/film-production-companymanual/fpc50100

-

https://www.oanda.com/forex-trading/analysis/historical-value-at-risk-calculator

-

EF: http://www.ef.se/epi/

-

Statista: www.statista.com

-

Worldbank: https://lpi.worldbank.org/

-

Worldbank: http://www.doingbusiness.org/rankings

-

World Internal Security and Police Index: http://wispindex.org/

-

http://variety411.com/production-incentives/

-

Production Value
https://focal.ch/prodvalue/working_conditions/germany.html#.WgyUwLaZPOT

-

Olffi Film Fund directory https://www.olffi.com

-

http://www.cineuropa.org/p.aspx?t=index&l=en

-

Entertainment Partners https://www.epfinancialsolutions.com

-

http://www.thelocationguide.com

-

Swedish Film Instutute www.sfi.se

Intervjuer
Vi vill rikta ett stort tack till följande personer som har bistått med viktiga kommentarer och
givande information i samband med utformningen av enkätundersökningen samt bidragit
med förslag på respondenter bland filmkommissionärer och producenter.
-

Berit Tilly, f d Filmkommissionär, Filmpool Nord

-

Ingrid Rudefors, f d Filmkommissionär, Filmregion Stockholm Mälardalen

-

Johan Holmer, generalsekreterare, Film & TV-producenterna

-

Jonas Feinberg, marknads- och kommunikationschef, Filmregion Stockholm
Mälardalen

-

Jonathan Olsberg, Chairman, Olsberg - SPI

-

Kristina Åberg, producent och medgrundare, ATMO

-

Mika Romanus, Förbundsdirektör, Teaterförbundet

-

Mia Uddgren, Filmkommissionär, Filmregion Stockholm Mälardalen

-

Mikael Svensson, Filmkommissionär, Film i Skåne
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-

Peter Garde, VD, producent från Danmark

-

Ronan Girre, CEO, ACE

-

Tomas Eskilsson, tf. produktionschef, Film i Väst

-

Alla producenter och filmkommissionärer som deltagit i undersökningen och tagit sig
tid till att svara på enkätfrågorna för genomförandet av denna analys

Vi vill även rikta ett särskilt tack till följande personer som på olika sätt bidragit med
rapportens framställande:
-

Love Ekenberg, professor i datavetenskap och systemvetenskap, Stockholms
Universitet, för orientering kring beslutsteori.

-

Elisabet Gustavsson, regissör EG-film, som bistått med korrekturläsning och
kommentarer från en regissörs perspektiv.

-

Göran Svensson, doktorand i optimering och systemteori, KTH för rådgivning kring
beslutsmodeller och indexering

Vi vill avslutningsvis tacka beställarna, i synnerhet Jonas Vilhelmsson, Svenska Filminstitutet,
och Klas Rabe frånTillväxtverket, för ett givande samarbete med värdefulla kommentarer
under hela projektet gång.
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Författare
Patrick El-Cheikh
E-post: patrick@fikra.se
Linda Mutawi
E-post: linda@fikra.se
www.fikra.se
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BILAGA 3
Datum
2017-12-13

1

Våra övriga bedömningar och
rekommendationer

I den här bilagan bedömer vi vad mer som skulle kunna utvecklas i nuvarande situation för att få fler filminspelningar och filminspelningseffekter i Sverige, utöver
förslaget i vår rapport i kapitel 8. Rekommendationerna grundas i tydliga behov
som framkommit i utredningsarbetet och vi bedömer att åtgärderna är relevanta
för att uppnå de effektmål regeringen angivit som önskvärd följd av fler filminspelningar i Sverige.
Vi bedömer att vårt förslag i kapitel 8 om att införa en produktionsrabatt är den enskilda åtgärd som kommer att ha allra störst påverkan på antalet filminspelningar i
Sverige. Vi har därför valt att komplettera med våra övriga bedömningar och rekommendationer i denna bilaga.
Våra bedömningar utgår från de fakta och slutsatser vi redovisar i kapitel 5 Nuläge
och kapitel 6 Analys i vår rapport.
Vidare överväger vi olika sätt att genomföra de rekommenderade åtgärderna. Vi beskriver varför vissa sätt är bättre och andra sämre.

1.1

Gör en behovsanalys gällande grundläggande
filmutbildningar, kompetensförsörjning och behov för
högre studiokapacitet i Sverige

Om staten inför en produktionsrabatt för filminspelningar, kan tillväxten inte öka
omedelbart mer än vad respektive region har kapacitet till. Vi kan då få en begränsad ökning av antalet nya jobb och tillväxten för ekonomin som helhet.
Det finns därmed en risk för en negativ effekt av ett svenskt produktionsincitament,
eller kanske snarare en risk för att de förväntade positiva effekterna för svenskt näringsliv bromsas. Det kan bli så att fler stora internationella film- och teveproduktioner i Sverige leder till brist på både kompetens och infrastruktur, i alla fall på kort
sikt, innan svenska aktörer hunnit komma ikapp.
Film- och tevebranschen utvecklades svagt 2010–2015. Därför måste vi anta att
branschens kompetensutveckling och utbyggnad i dag har avstannat på grund av
låg aktivitet. Teaterförbundet har noterat att det redan nu ibland har varit svårt att
hitta viss personal, under perioder när antalet film- och teveproduktioner i Stockholmsområdet har ökat. Om efterfrågan ökar plötsligt kan branschen därför få brist
på inspelningsstudior och på specialistkompetenser som manusförfattare, kvalificerade linjeproducenter, platschefer med assistenter, ljudtekniker och ljussättare. Om
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man hanterar den ökade efterfrågan klokt kan däremot utbudet av kompetent personal öka, samtidigt som yngre personer kan etablera sig och därmed göra den
svenska kompetensbasen mer dynamisk.
Vi rekommenderar därför att regeringen gör en behovsanalys och eventuellt förändrar förutsättningarna för grundläggande filmutbildningar i Sverige samt svensk
kompetensförsörjning till fler filminspelningar i Sverige. Detta bör ske i samråd
med branschorganisationerna Film- och TV-producenterna, Teaterförbundet och
olika utbildningsaktörer.
Vi rekommenderar vidare att regeringen låter de fyra regionala produktionscentrumen i samråd med föreningen Filmregionerna göra en behovsanalys och förslag på
planering för högre studiokapacitet i Sverige.
Sannolikt vore det också effektivt att införa mer flexibla arbets- och sovtider för
svensk personal under filminspelningar. Detta är dock rimligen en fråga för arbetsmarknadens parter. Men vi har förstått det som att Teaterförbundet är preliminärt
positiva till en dialog för att skapa avtal och överenskommelser som gynnar alla inblandade vid olika filminspelningar.

1.2

Verka för att harmonisera produktionsincitamenten i de
nordiska länderna, och undersök förutsättningarna för att
etablera en gemensam nordisk filmkommission eller
motsvarande för marknader utanför Europa

En produktionsrabatt i Sverige skulle ge de nordiska länderna nya möjligheter att
utveckla sitt samarbete för att attrahera internationella filminspelningar. Produktionsrabatten skulle också påverka konkurrensen mellan de nordiska länderna, så
att regelverket kan behöva harmoniseras.
Flera regioner och länder arbetar i dag aktivt med att sälja in samarbeten med, och
färdiga produkter från, film- och teveprojekt i det egna territoriet till tänkbara investerare och beställare internationellt. De använder bland annat särskilda så kallade
filmkommissionärer.
Ju längre bort från Europa, desto mer tenderar marknadsaktörer att se på Norden
och Skandinavien som ett och samma område med liknande kvaliteter för filminspelningar: god kompetens, hög säkerhet, långa perioder med mycket dagsljus,
långa perioder med mycket snö med mera. De nordiska länderna är också mycket
små i ett internationellt perspektiv. De kan därför gynnas av att agera samlat.
Vi har sett ett visst intresse för att försöka utveckla en gemensam nordisk filmkommission eller motsvarande, riktad mot marknader utanför Europa. Sedan tidigare
finns redan till exempel ett nätverk av nordiska filmkommissioner, Scandinavian
Locations, som har underlättat produktionssamarbeten och riktat samlad information mot internationella producenter sedan 2009. Vi bedömer att det nordiska marknadssamarbetet skulle bli betydligt enklare i alla former om de olika ländernas produktionsincitament harmonierade med varandra.
Inom Europa konkurrerar de nordiska länderna i hög grad med varandra om filminspelningar. Vi bedömer därför att ett nordiskt marknadssamarbete gentemot den
europeiska marknaden vore olämpligt. Däremot vore det lämpligt att försöka skapa
så jämlika konkurrensvillkor som möjligt mellan de nordiska länderna. Även här
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vore det alltså önskvärt att ländernas produktionsincitament harmonierade med
varandra.
Flera nationella aktörer i Norden, inklusive vi i denna rapport, riktar framförallt
blicken mot Finland för att välja lämpliga beloppsnivåer och beloppsgränser för
statlig produktionsrabatt. Både Sverige och Danmark tar just nu fram underlag för
beslut om produktionsincitament. Men både Finland och Norge har uppenbara behov av att justera beloppsnivåerna och beloppsgränserna i sina produktionsrabatter. I Norge tycks det dock behövas större och fler ändringar än i Finland.
Island har en särställning: Där har man använt produktionsincitament en längre tid,
med delvis andra konkurrensmedel och mer direkt kopplat till turism. Vi bedömer
därför att det kan vara svårt att inkludera Island om våra rekommendationer genomförs, och kanske inte heller önskvärt.

1.3

Väg in hur filminspelningar påverkar internationell kulturturism i politikutvecklingen för svensk besöksnäring

Vi har konstaterat att filminspelningar påverkar den turistekonomiska omsättningen i en kommun, en region eller ett land. Omsättningen påverkas omedelbart
under inspelningen, men framförallt över betydligt längre tid, genom filmturism.
När filmturisterna är internationella besökare som konsumerar i Sverige så uppstår
export. Regionens attraktionskraft och varumärke stärks ju fler internationella filmturister som kommer, och ju mer intressant regionen blir som filmturistmål bland
internationella målgrupper. Detta förstärker också bilden av Sverige som filmland
och varumärket Sverige internationellt.
En produktionsrabatt skulle kunna förstärka dessa effekter, inte minst för att fler
internationella produktioner skulle spelas in i Sverige.
Vi har vidare konstaterat att effekterna tycks bli starkare och mer långsiktiga om
berörda aktörer och intressenter samverkar, för att kvalitetssäkra till exempel
marknadsanalys och marknadsföring. Det finns flera framgångsrika exempel på
samarbeten med goda resultat. En del aktörer inom besöksnäringen anser till exempel att filmer kan stärka besöksnäringens produktutveckling för internationella besökare. Vi har dock uppfattat att det behövs mer utveckling, till exempel i strategidokument. De aktörer som utvecklar besöksnäringen och de som utvecklar filmturismen är inte alltid är bekanta med varandras verksamheter. Detta gäller för aktörer på både regional och nationell nivå.
Vi bedömer därför att Sverige skulle kunna få större synergieffekter. Berörda aktörer skulle kunna få fler tillfällen att samarbeta och lära av varandra, och samordningen skulle kunna utvecklas både regionalt och nationellt.
Visit Sweden gör löpande marknadsundersökningar som visar efterfrågan från utvalda marknader och målgrupper. Utifrån dem väljs ett par strategiska utvecklingsområden ut för Sverige som besöksmål. Möjligen skulle film kunna bli ett sådant utvecklingsområde.
Regeringen har tillsatt en statlig offentlig utredning på temat Sveriges besöksnäring
– en samlad politik för upplevelsebaserad tillväxt (N 2016:4). Den färdiga utredningen överlämnades till regeringen den 4 december 2017. Utredningen nämner
kulturturism när den föreslår olika strategiska insatsområden.
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Vi rekommenderar därför att regeringen väger in hur filminspelningar påverkar internationell kulturturism i politikutvecklingen för svensk besöksnäring.

1.4

Utred förutsättningarna för nationellt främjande av
företag med verksamhet som berör digital innovation och
export grundad i rörlig bild och konvergerande
medieformer

Vi ser en snabb och accelererande utveckling inom digital produktion av rörlig bild.
Dagens teknik gör det möjligt att virtuellt skapa i princip alla miljöer som behöver
visas i det färdiga resultatet. Med tiden kan detta tänkas förändra vilka inspelningsplatser som producenter och produktionsbolag väljer. Vi bedömer därför att regeringen bör ta hänsyn till detta i sin politikutveckling. Regeringen bör göra det som
behövs för att behålla intresset för att välja Sverige som inspelningsplats, även i ett
eventuellt förändrat produktionslandskap där de fysiska inspelningsmiljöerna möjligen får mindre betydelse än i dag för de olika aktörernas beslut.
Det som i dag är digital efterproduktion kan vara morgondagens produktion av rörlig bild. I viss mån är vi redan där. Medan film- och tevebranschen generellt hade en
svag tillväxt 2010–2015, så var tillväxten exceptionellt stark för digital produktion
och efterproduktion samma period. Antalet företag ökade från 186 stycken 2010 till
829 stycken 2015. Företagens totala omsättning växte från 265 miljoner kronor
2007 till 759 miljoner kronor 2016, en tillväxt på 186 procent. Den explosiva tillväxten sker framförallt på marknaden för visuella effekter (VFX), då VFX-företag
kan verka även på en marknad som är fristående från den vikande marknaden för
filminspelningar i Sverige. Vi bedömer dock att Sverige kan få ett ännu bättre läge
inför framtiden om vi inför ett produktionsincitament och därmed får fler filminspelningar – detta kan ge synergieffekter i kombination med den svenska VFXmarknaden.
Vi ser också exempel på en tilltagande mediekonvergens. Produktionen av rörlig
bild flyter mellan olika kulturuttryck och medieformer. Den statliga medieutredningen från 2017 (SOU 2016:80) konstaterar att ”digitaliseringen omkullkastat
grundläggande förutsättningar för den del av näringslivet som på olika sätt är kopplad till medielandskapet.” Det är sannolikt ingen slump att världens största mötesplats för kulturella och kreativa näringar, SXSW i USA, består av de tre delfestivalerna Film, Musik och Interaktivt samt mötet mellan dem. Regionalt utvecklingsansvariga aktörer i Sverige har noterat möjligheten för regional tillväxt som finns i
mediekonvergensen kring rörlig bild. Exempelvis driver Filmregion Stockholm-Mälardalen just nu det EU-finansierade mångmiljonprojektet Smart kreativ stad – en ny
modell för film, digital media och innovativa processer i hållbar stadsutveckling.
Den internationella studien Cultural times – the first global map of cultural and creative industries belägger att digitala kulturprodukter blivit den överlägset största inkomstkällan i den internationella digitala ekonomin. Det beror till stor del på att det
som kulturföretag skapar och producerar ofta är immateriellt. Det företagen gör
lämpar sig alltså väl för digital produktion och distribution, det kan lätt flyttas till
andra platser i världen och det kan många gånger skapas med digitala verktyg. Den
digitala dimensionen kan sannolikt till stor del förklara att de kulturella och kreativa företagen i Sverige exporterar nära dubbelt så mycket som genomsnittet av landets företag, och att de är mer innovativa än genomsnittet.
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De senaste åren har EU-kommissionen arbetat med att ta fram en strategi för och
implementera en digital inre marknad för EU. EU-kommissionen har då ökat möjligheterna för kulturdriven innovation och distribution. EU-kommissionen har nämligen sett stora chanser för både ökat kulturskapande och för tillväxt i denna digitala
kontext.
I maj 2017 publicerade EU-kommissionen också en studie om hur konkurrenspositionen för filmbranschen och andra kulturella och kreativa delbranscher påverkas av
digitalisering, Mapping the creative value chains: A study on the economy of culture in
the digital age. Studien visar att digitaliseringen påverkar marknadsdynamiken och
branschstrukturen kraftigt. Det uppstår många nya affärs- och intäktsmöjligheter.
Men det uppstår också en rad nya hinder och utmaningar som politikerna i EU behöver möta. Annars riskerar fördelarna att väga lättare än nackdelarna.
Vi bedömer att Sveriges konkurrenskraft kommer att bero allt mer på hur väl vi står
oss i den digitala konkurrensen. Vi bedömer att Sverige i dag saknar ett nationellt
strategiskt arbete kring dessa frågor ur perspektiven film- och teveproduktion och
kulturdriven tillväxt. Till exempel: Efterfrågan skulle öka naturligt om fler internationella produktioner med större VFX-budgetar skulle spelas in i Sverige. På kort sikt
är detta inte helt oproblematiskt, då kompetensbasen redan närmar sig full kapacitet. Det saknas bland annat programmerare, designer och grafiker. Vi har inte
kunnat bedöma om regeringen möter detta behov i sina satsningar på att förbättra
det svenska näringslivets kompetensförsörjning.
Vi noterar att 2017 års statliga medieutredning apropå digitaliseringen drog slutsatsen: ”Utan ett strukturerat innovationsarbete med utgångspunkt i användarnas
behov, utan ny kompetenstillförsel, framgångsrik dataanalys och en interaktionsdesign i framkant torde många även tidigare framgångsrika medieföretag gå svåra år
till mötes.” Utredningen lämnar dock inga förslag för hur utmaningarna – eller möjligheterna – kan mötas ur näringspolitiskt perspektiv, eftersom utredningens uppdrag varit avgränsat till ett strikt kulturpolitiskt mandat.
Vi rekommenderar därför regeringen att fortsatt låta utreda förutsättningarna för
nationellt främjande av företag med verksamhet som berör digital rörlig bild och digitala konvergerande medieformer. Syftet är att Sveriges konkurrenskraft ska vara
långsiktigt stark och att exporten ska öka, tack vare digital innovation inom filmoch teveproduktion och angränsande områden.
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Tillväxtverket
Swedish Agency for Economic
and Regional Growth
Tel 08-681 91 00
tillvaxtverket.se

Tillväxtverket stärker Sverige genom att stärka företagens konkurrenskraft
Vi skapar bättre förutsättningar för företagande och bidrar till attraktiva
regionala miljöer där företag utvecklas. Våra verktyg är kunskap, nätverk och
finansiering: Kunskap om företag och regioner. Nätverk för effektiv samverkan.
Och finansiering som stärker näringslivet. Tillväxtverket är en myndighet
under Näringsdepartementet med 400 anställda och med kontor på nio orter.
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RJL 2018/296

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Bidrag till hemsändning av dagligvaror
på landsbygden - Sävsjö kommun
Förslag till beslut
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beviljar enligt förslag:
1. Sävsjö kommun 32 800 kr. i hemsändningsbidrag för 2017
2. Finansiering sker ur anslaget för 1:1 medel

Sammanfattning
Ansökningar om hemsändningsbidrag har inkommit från Vetlanda, Eksjö, Sävsjö
och Nässjö kommun. Ansökningarna avser kommunernas kostnader under 2017
och bidragen kan utgå med högst 50 % av kommunens kostnader för
hemsändning.

Information i ärendet
Enligt förordningen om stöd till kommersiell service kan hemsändningsbidrag
lämnas till kommuner, som helt eller delvis bekostar hemsändning av dagligvaror
till hushåll. Det är ett kommunalt ansvar att se till att invånarna har tillgång till
varuförsörjning, det vill säga mat och dagligvaror. För de människor på
landsbygden som inte bedöms ha möjlighet att ta sig till butik och handla själva
kan kommunerna söka hemsändningsbidrag för att betala hemsändning av
matvaror.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-27
Ansökningar från kommunerna
Regler om stöd för kommersiell service (SFS 2000:284)

Beslut skickas till
Sävsjö kommun
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör
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UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 66-83
Tid:

2018-05-15 kl.09.00-11.45

Plats:

Regionens hus sal B

§76

Bidrag för hemsändning av dagligvaror på
landsbygden - Nässjö kommun
Diarienummer: RJL 2018/478
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
1. Bevilja Nässjö kommun 16 100 kr i hemsändningsbidrag
för 2017
2. Finansiering sker ur anslaget för 1:1 medel
Sammanfattning
Ansökningar om hemsändningsbidrag har inkommit från Eksjö,
Vetlanda, Nässjö och Sävsjö kommun. Ansökningarna avser
kommunens kostnader 2017 och bidragen kan utgå med högst 50
% av kostnaderna för hemsändningen.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-27
 Ansökningar från kommunerna
 Regler om stöd till kommersiell service (SFS 2000:284)
Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

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

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-03-27

1(1)

RJL 2018/478

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Bidrag för hemsändning av dagligvaror
på landsbygden - Nässjö kommun
Förslag till beslut
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beviljar enligt förslag:
1. Nässjö kommun 16 100 kr i hemsändningsbidrag för 2017
2. Finansiering sker ur anslaget för 1:1 medel

Sammanfattning
Ansökningar om hemsändningsbidrag har inkommit från Eksjö, Vetlanda, Nässjö
och Sävsjö kommun. Ansökningarna avser kommunens kostnader 2017 och
bidragen kan utgå med högst 50 % av kostnaderna för hemsändningen.

Information i ärendet
Enligt förordningen om stöd till kommersiell service kan hemsändningsbidrag
lämnas till kommuner, som helt eller delvis bekostar hemsändning av dagligvaror
till hushåll. Det är ett kommunalt ansvar att se till att invånarna har tillgång till
varuförsörjning, det vill säga mat och dagligvaror. För de människor på
landsbygden som inte bedöms ha möjligheter att ta sig till butik och handla själva,
kan kommunerna söka hemsändningsbidrag för att betala hemsändning av
matvaror.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-27
Ansökningar från kommunerna
Regler om stöd till kommersiell service (SFS 2000:284)

Beslut skickas till
Nässjö kommun
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 66-83
Tid:

2018-05-15 kl.09.00-11.45

Plats:

Regionens hus sal B

§77

Bidrag för hemsändning av dagligvaror på
landsbygden - Eksjö kommun
Diarienummer: RJL 2018/904
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
1. Bevilja Eksjö kommun 65 040 kr i hemsändningsbidrag
för 2017
2. Finansiering sker ur anslaget för 1:1 medel
Sammanfattning
Ansökningar om hemsändningsbidrag har inkommit från Eksjö,
Vetlanda, Nässjö och Sävsjö kommun. Ansökningarna avser
kommunens kostnader 2017 och bidragen kan utgå med högst 50
% av kostnaderna för hemsändningen.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-27
 Ansökningar från kommunerna
 Regler om stöd till kommersiell service (SFS 2000:284)
Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

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

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-03-27
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RJL 2018/904

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Bidrag för hemsändning av dagligvaror
på landsbygden - Eksjö kommun
Förslag till beslut
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beviljar enligt förslag:
1. Eksjö kommun 65 040 kr i hemsändningsbidrag för 2017
2. Finansiering sker ur anslaget för 1:1 medel

Sammanfattning
Ansökningar om hemsändningsbidrag har inkommit från Eksjö, Vetlanda, Nässjö
och Sävsjö kommun. Ansökningarna avser kommunens kostnader 2017 och
bidragen kan utgå med högst 50 % av kostnaderna för hemsändningen.

Information i ärendet
Enligt förordningen om stöd till kommersiell service kan hemsändningsbidrag
lämnas till kommuner, som helt eller delvis bekostar hemsändning av dagligvaror
till hushåll. Det är ett kommunalt ansvar att se till att invånarna har tillgång till
varuförsörjning, det vill säga mat och dagligvaror. För de människor på
landsbygden som inte bedöms ha möjligheter att ta sig till butik och handla själva,
kan kommunerna söka hemsändningsbidrag för att betala hemsändning av
matvaror.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-27
Ansökningar från kommunerna
Regler om stöd till kommersiell service (SFS 2000:284)

Beslut skickas till
Eksjö kommun
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 66-83
Tid:

2018-05-15 kl.09.00-11.45

Plats:

Regionens hus sal B

§78

Bidrag för hemsändning av dagligvaror på
landsbygden - Vetlanda kommun
Diarienummer: RJL 2018/444
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
1. Bevilja Vetlanda kommun 208 860 kr i
hemsändningsbidrag för 2017
2. Finansiering sker ur anslaget för 1:1 medel
Sammanfattning
Ansökningar om hemsändningsbidrag har inkommit från Eksjö,
Vetlanda, Nässjö och Sävsjö kommun. Ansökningarna avser
kommunens kostnader 2017 och bidragen kan utgå med högst 50
% av kostnaderna för hemsändningen
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-27
 Ansökningar från kommunerna
 Regler om stöd till kommersiell service (SFS 2000:284
Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet
Linda Byman
Justeras
Malin Olsson
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar
Linda Byman
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RJL 2018/444

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Bidrag för hemsändning av dagligvaror
på landsbygden- Vetlanda kommun
Förslag till beslut
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beviljar enligt förslag:
1. Vetlanda kommun 208 860 kr i hemsändningsbidrag för 2017
2. Finansiering sker ur anslaget för 1:1 medel

Sammanfattning
Ansökningar om hemsändningsbidrag har inkommit från Eksjö, Vetlanda, Nässjö
och Sävsjö kommun. Ansökningarna avser kommunens kostnader 2017 och
bidragen kan utgå med högst 50 % av kostnaderna för hemsändningen.

Information i ärendet
Enligt förordningen om stöd till kommersiell service kan hemsändningsbidrag
lämnas till kommuner, som helt eller delvis bekostar hemsändning av dagligvaror
till hushåll. Det är ett kommunalt ansvar att se till att invånarna har tillgång till
varuförsörjning, det vill säga mat och dagligvaror. För de människor på
landsbygden som inte bedöms ha möjligheter att ta sig till butik och handla själva,
kan kommunerna söka hemsändningsbidrag för att betala hemsändning av
matvaror.

Beslutsunderlag
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Ansökningar från kommunerna
Regler om stöd till kommersiell service (SFS 2000:284)

Beslut skickas till
Vetlanda kommun
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör
Klicka här för att ange text.

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör
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RJL 2018/231

Förvaltningsnamn
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Tertialrapport 1 per april 2018
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 godkänna tertialrapport 1 per april 2018
Nämnden för folkhälsa och sjukvård, nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet samt nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
 godkänner tertialrapport 1 per april 2018 avseende de delar som avser
nämndens ansvarsområden

Sammanfattning
Enligt regionfullmäktiges direktiv till regionstyrelsen ska en tertialrapport lämnas
efter april. I tertialrapporten redovisas måluppfyllelse för regionfullmäktiges
fastställda systemmätetal, status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse,
ekonomisk uppföljning per april samt helårsprognos.

Information i ärendet
Region Jönköpings läns utgångspunkt för styrning är Kommunallagens krav på
god hushållning, både ur ett verksamhetsperspektiv och ur ett finansiellt
perspektiv. God hushållning skapas genom att verksamheten är ändamålsenlig och
kostnadseffektiv med en finansiering som långsiktigt garanterar verksamheten.
En viktig del i detta är att löpande följa måluppfyllelsen för de systemmätetal som
regionfullmäktige i budgeten fastställt för verksamheten. Regionstyrelsen och
nämnderna följer varje månad verksamheten genom månadsrapporter. Efter april
ska styrelsen till fullmäktige lämna en tertialrapport med sammanfattning av hur
verksamheten utvecklas mot de mål som anges i budgeten, status på de aktiviteter
som ska stödja måluppfyllelse, ekonomisk uppföljning per april samt ekonomisk
helårsprognos. Föreliggande rapport följer den styrmodell och struktur som
beslutad budget bygger på.
Av de 37 mål för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet som
fullmäktige angivit som mäts efter ett tertial har 26 mål (70 procent) helt eller
delvis uppnåtts. Det ekonomiska utfallet per april månad visar ett underskott på 6
miljoner kronor medan helårsprognosen pekar på ett överskott med 230 miljoner
kronor, vilket är något högre än budget. Hela överskottet bidrar till finansieringen
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RJL 2018/231

av det omfattande investeringsprogram som pågår i verksamheten både vad avser
byggnationer och utrustning.

Beslutsunderlag
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För ett bra liv i en attraktiv region
Arbetet med hälso- och sjukvård av hög klass avseende medicinsk kvalitet, tillgänglighet och
personcentrerad vård fortsätter. Hälso- och sjukvårdsbarometern liksom nationella
patientenkäter visar goda resultat där patienter och invånare har högt förtroende för vården. I
Dagens Medicins senaste undersökning finns länets tre sjukhus på plats fem, sex och sju bland
landets medelstora sjukhus.
I Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård fortsätter arbetet med uppdrag och
aktiviteter utifrån Budget och verksamhetsplan 2018, samt olika statsbidrag. Två workshopar
är genomförda under våren med ett stort antal deltagare från berörda verksamheter. Arbetet
fortsätter tillsammans med länets kommuner för trygg och säker vård. Den nya rutinen för inoch utskrivning har införts och lett till färre dagar med utskrivningsklara patienter på sjukhus.
Tillgänglighet ligger fortsatt över snittet i riket, men inom en del områden finns en
förbättringspotential.
E-hälsa fortsätter att utvecklas. Exempel är möjligheten till digitala vårdmöten och
vårdplanering via video.
Arbetet med regional utveckling sker i nära samverkan med aktörer i länet. Revideringen av
den regionala utvecklingsstrategin (RUS) har kommit in i slutfasen då planen är att ha en
remissutgåva klar i juni.
Arbetet med höghastighetståg inväntar besked från nationellt håll vad gäller den nationella
samt den regionala transportplanen. Samordningen kring bredbandsutveckling,
kompetensförsörjning och näringslivsutveckling är fortsatt prioriterade frågor.
Den regionala skogsstrategin är klar sedan januari och nu påbörjas arbetet med aktiviteterna i
handlingsplanen som kommer att samordnas med Träregion Småland.
Smålands Musik och teater har höga publiksiffror inom barn och ungdomsverksamhet.
Det har varit en god tillströmning av elever både vid folkhögskolorna och vid
naturbruksgymnasierna. Det har även varit en god efterfrågan på uppdragsutbildningar.
Inom Jönköpings länstrafik ökar antalet färdtjänstresor bland annat på grund av att man nu
kan resa med färdtjänst till vårdcentral och sjukhus.
Program för chefsutveckling fortsätter. I nätverk för engagerat ledarskap förs samtal om
välfärdsutmaningen så att alla chefer och deras medarbetare får insikt i befolkningsutveckling
och behov av nya arbetssätt för fortsatt utveckling av verksamheten.
En kompetensförsörjningsstrategi tas fram under våren. Arbete med att minska bemanning
med hyrpersonal och utveckla nya arbetstidsmodeller pågår. Rätt använd kompetens (RAK)
samt heltid som norm fortsätter. Sjukfrånvaron har ökat och åtgärder för att minska den
fortsätter. Planering inför sommaren startade under hösten 2017 och pågår fortlöpande. Under
sommaren har många ungdomar sitt första arbete som sommarvikarier i t ex kök och
vaktmästeri.
Inom hållbarhetsprogrammet 2017-2020 pågår ett aktivt arbete.
Det ekonomiska resultatet efter april är - 6 miljoner kronor och avviker negativt från
periodbudgeten med 59 miljoner kronor. Helårsprognosen ligger dock i nivå med budget.
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Måluppfyllelse och god hushållning
En god hushållning såväl verksamhetsmässigt som finansiellt är utgångspunkt för Region
Jönköpings läns styrning. Denna delårsrapport återrapporterar och beskriver hur fullmäktiges
mål uppnås.
Verksamhetsmålen för hälso- och sjukvård fokuserar på bland annat tillgänglighet,
bemötande, patientsäkerhet, folkhälsa och kostnadseffektivitet. Målen för regional utveckling
har sin utgångspunkt i att skapa attraktivitet och tillväxt för länet.
Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
2018-04-30

Andel

2017-04-30

Andel

Antal mätetal som
är uppfyllda

12

32 %

11

37 %

Antal mätetal som
är delvis uppfyllda

14

38 %

10

33 %

Antal mätetal som
inte är uppfyllda

11

30 %

9

30 %

Antal mätetal som
mäts i delåret

37

30

Efter fyra månader nås 70 procent av målen helt eller delvis. Av de 11 mål som inte nås avser
tre tillgängligheten där Region Jönköpings län i en nationell jämförelse ändå har en god
tillgänglighet.
Av de mätetal inom hållbarhetsprogrammet 2017-2020 som mäts till och med april är målen
uppfyllda helt eller delvis för 10 av 13 mätetal. Dessa mätetal ingår inte i tabellen ovan.
Det ekonomiska resultatet efter april är - 6 miljoner kronor och avviker negativt från
periodbudgeten med 59 miljoner kronor. Prognosen för årets resultat är 230 miljoner kronor,
budgeterat resultat är 215 miljoner kronor.
Under årets första fyra månader har investeringar motsvarande 223 miljoner kronor
genomförts. Nettoinvesteringarna beräknas uppgå till 876 miljoner kronor 2018 vilket innebär
att resultatet är 270 miljoner kronor för lågt för att årets investeringar ska finansieras med
egna medel. Egenfinansieringsgraden beräknas bli 69 % vilket är i nivå med budgeterad
egenfinansiering för 2018.
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FOLKHÄLSA OCH SJUKVÅRD
Medborgare och kund
Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktorer: Personcentrerad vård med hög tillgänglighet
Uppdrag/mål: Utveckla och sprida goda exempel utifrån personcentrerad vård
Aktiviteter

Analys

Fortsätta utveckla den personcentrerade vården och
inkludera patientföreningar och brukare i arbetet

Många olika initiativ pågår kring personcentrerad
vård. Goda exempel sprids genom att delta på lokala
och nationella konferenser till exempel
Utvecklingskraft.

Uppdrag/mål: Förbättra tillgängligheten
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Kontakt med
vårdcentralen

100%

100%

Samtliga vårdcentraler använder teleQ och besvarar
alla dagens inkommande samtal i tid.

Väntetid till besök
hos allmänläkare inom 5
dagar

90%

86%

Läkarrekrytering, utbildning av rådgivningssköterskor
avseende triagering till bäst lämpad yrkesgrupp är
exempel på pågående åtgärder i syfte att förbättra
primärvårdens tillgänglighet och nå uppsatta mål.
Följsamhet till gällande riktlinjer avseende
registrering och dokumentation vid bokningar är
ytterligare faktorer som påverkar tillgängligheten.

Faktisk väntetid till
första besök i
specialiserad vård

80%

71%

Målet att 80 procent av första besöken ska
genomföras inom 60 dagar uppnås fortsatt inte inom
verksamhetsområdena medicin och kirurgi. Inom
båda verksamhetsområdena ses dock tydliga
förbättringar under april i jämförelse med årets
början. Verksamhetsområde psykiatri, rehabilitering
och diagnostik har fortsatt god tillgänglighet där
majoriteten av verksamheterna når uppsatta mål
och har gjort så under lång tid.

Faktisk väntetid till
besök inom barn och
ungdomspsykiatrin

90%

69%

Verksamheten har identifierat att det saknas ett
systematiskt, gemensamt sätt att triagera till rätt
vårdnivå. Detta medför att mycket tid ägnas åt att
hänvisa patienter rätt, och att BUP ofta blir både
första och sista nivå. Förbättringsarbete planeras.

Faktisk väntetid för
utredning/behandling
inom barn- och
ungdomspsykiatrin samt
habiliteringen

90%

28%

Ingen av länets BUP-mottagningar har en
utredningskapacitet som motsvarar efterfrågan.
Flera psykologer har slutat och nya har inte kunnat
rekryteras. Åtgärdsplaner på olika nivåer har
utformats och ska följas upp.
Behandlande insatser/åtgärder påbörjas dock direkt,
så patientprocessen står inte stilla i väntan på att
utredningen ska starta.

Väntetid till

90%
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Klinisk fysiologi uppfyller målet delvis och ligger på
6(43)

Mätetal

Målvärde

Resultat

undersökning inom
radiologi och klinisk
fysiologi

Analys
70 procent. Även om den förbättrade tillgänglighetet
har mattats av under inledningen av 2018 ligger man
på betydligt högre nivåer än under 2017. Hög
sjukfrånvaro under inledningen av året är en
förklaring.
För röntgen ser väntetiderna generellt bra ut med en
måluppfyllelse på 93 procent. Har för närvarande
utökad verksamhet för att gå in i sommaren med så
bra förutsättningar som möjligt.

Faktisk väntetid till
operation inom
specialiserad vård

80%

74%

Tillgängligheten till operation inom 60 dagar är
under gällande målnivå och sämre än motsvarande
period föregående år. Lägre resultat framförallt inom
ortopedi och kirurgi.

Fått hjälp och lämnat
akutmottagningen inom
4 timmar

90%

76%

Vistelsetiden på länets akutmottagningar är tämligen
oförändrad och det återstår en del till uppsatta mål.
Antal läkarbesök på akutmottagningarna inom
medicinsk vård (vuxen) i länet har ökat med drygt
300 stycken tom april 2018 jämfört med samma
period föregående år. Inom verksamhetsområde
psykiatri och rehabilitering är det fortsatt bra
resultat vi Höglandssjukhuset. Länsgemensamt
förbättringsprojekt pågår kring de psykiatriska
akutmottagningarna, som en del av arbetet med
Jämlik Psykiatrisk Vård.

Genomförda
återbesök inom
medicinskt måldatum

90%

67%

Resultatet för genomförda återbesök inom
medicinskt måldatum ligger fortsatt lågt inom
samtliga verksamhetsområden. Registreringsrutiner
bedöms kunna förklara en del av resultatet och
förbättringsarbete kring detta inom psykiatrin har
visat ett gott resultat. Detta arbete kan behöva
spridas till övriga verksamheter.

Aktiviteter

Analys

Tillgänglig vård

Arbete pågår i alla verksamheter. Kapacitets- och
produktionsstyrning används som verktyg.

Uppdrag för att öka öppettider på vårdcentralerna

Arbetet pågår med uppdrag och aktiviteter i
Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård
utifrån Budget och verksamhetsplan 2018, samt
olika statsbidrag. Två workshopar är genomförda
under våren och aktiviteter pågår.

Uppdrag/mål: Arbeta aktivt med etik och bemötande
Aktiviteter

Analys

Främja samtal och etisk reflektion i planering, beslut
och daglig verksamhet

Pågår enligt plan.

Ge vägledning och stöd kring etik och
förhållningssätt

Pågår enligt plan.

Höja den etiska kompetensen hos medarbetare och

Pågår enligt plan.
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Aktiviteter

Analys

förtroendevalda

Uppdrag/mål: Utveckla arbetssätt som stödjer e-Hälsa
Aktiviteter
Implementering av ehälsa (IT) ska ske på ett
kostnadseffektivt sätt som leder till
kvalitetsförbättringar inom vården

Analys
Samordnad digital vårdplanering är under
breddinförande.
Implementering av digital process för hälsosamtalet
genomförd.

Tillsammans med SKL vara drivande i utvecklingen av Tagit fram riktlinjer för digitala vårdmöten som flera
regelverk i samband med införandet av digitala
andra landsting/regioner samt SKL haft som inspiration
tjänster detta för att säkerställa patientsäkerheten. i framtagandet av egna riktlinjer.

Uppdrag/mål: Jämlik rehabilitering - fortsatt utveckling
Aktiviteter
Rehabilitering - återgång i arbete

Analys
Samverkan pågår i samordningsförbund - RJL,
arbetsförmedling, försäkringskassan, kommuner.

Kulturunderstödd rehabilitering (KUR)

Spridningsarbete pågår och går framåt

Grön rehabilitering

Fast verksamhet i Tenhult där inriktningen nu
utvecklas vidare

Framgångsfaktorer: Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård
Arbetet pågår med uppdrag och aktiviteter i Tillsammans med bästa möjliga hälsa och jämlik
vård utifrån Budget och verksamhetsplan 2018, samt olika statsbidrag. Två workshopar är
genomförda under våren och aktiviteter pågår.
Aktiviteter

Analys

Fortsätta arbetet genom att förtydliga
primärvårdens uppdrag för akuta patienter

Tillsammansarbetet fortgår enligt plan.
Utvärderingar visar att allt fler patienter hänvisas
rätt.

Trygg och säker in och utskrivning från sjukhuset

Projektet fortgår enligt plan.

Utveckling av hemrehabilitering

Arbete pågår t ex med tidigt understödd hemgång
men behöver utvecklas för att erbjudas i samtliga
länsdelar.

Trygg och säker vård och omsorg i hemmet

Arbetet fortsätter med att den nya rutinen för in och
utskrivning i samverkan med kommunerna övergår i
förvaltning.

Meny till invånare

Meny till invånare har börjat koppla ihop hälso- och
sjukvården med andra resurser för hälsa och vård. Stöd
och tjänster har en naturlig samlingsplats på 1177 som
via pågående tester blir allt mer kompletterad med
stöd för bättre hälsa, inte bara vård.

Utveckling av fler mötesplatser och hälsocaféer likt
hjärtats hus i länet

Förslag finns framtaget för spridning av de olika
koncepten till hela länet och för hur budget medlen för
detta kan fördelas.
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Framgångsfaktorer: Bästa plats att växa upp och åldras på
Arbetet pågår med uppdrag och aktiviteter i Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik
vård utifrån Budget och verksamhetsplan 2018, samt olika statsbidrag. Två workshopar är
genomförda under våren och aktiviteter pågår.
Uppdrag/mål: Primärvården ges ett ökat helhetsansvar för att säkerställa ett adekvat
omhändertagande av multisjuka och äldre. Äldre och multisjuka med särskilda behov ska
särskilt uppmärksammas på vårdcentralerna
Aktiviteter

Analys

Ta fram en process för hur halkskydden ska
upphandlas och delas ut.

Arbete med upphandling och planering för hur
processen ska se ut är påbörjad för att finnas klar till
hösten.

Kvinno- och barnhälsovården ska identifiera
ohälsosamma levnadsvanor och motivera till goda
levnadsvanor.

Arbetet med utveckling av kvinno- och
barnhälsovården ingår i arbetet med uppdrag och
aktiviteter i Tillsammans för bästa möjliga hälsa och
jämlik vård utifrån Budget och verksamhetsplan 2018,
samt riktade statsbidrag. Två workshopar är
genomförda under våren och aktiviteter pågår.

Satsning på barnhälsovården utifrån uppdrag
kopplat till statsbidrag.

Arbetet med uppdrag och aktiviteter i Tillsammans för
bästa möjliga hälsa och jämlik vård utifrån Budget och
verksamhetsplan 2018, samt riktade statsbidrag. Två
workshopar är genomförda under våren och aktiviteter
pågår.
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Process och produktion
Strategiska mål: Verka för en god folkhälsa för alla invånare. Bra folkhälsoarbete
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål: Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Andel 40-, 50-, 60och 70-åringar som
genomgått hälsosamtal.

18%

12,4%

Under januari - april är 1 394 hälsosamtal
genomförda vilket motsvarar 12% av populationen.
För resterande del av året återstår 4 700 hälsosamtal
för att nå målet på 50%.

Andel
förstagångsföräldrar som
genomgått hälsosamtal

50%

13%

Målet för 2018 uppgår till 50 procent (för helåret).
Andelen genomförda hälsosamtal är något lägre
jämfört med föregående år (föregående år 19
procent). Åtgärder för att öka andelen hälsosamtal
kommer att genomföras under 2018. Upplevelsen är
att fler föräldrar tackar nej till erbjudandet utifrån
att många arbetsplatser erbjuder detta inom sin
företagshälsovård.

Aktiviteter

Analys

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande

Handlingsplan jämlik hälsa är reviderad enligt plan
och föremål för politisk behandling. Tillsammans för
bästa möjliga hälsa och jämlik vård har genomförts
med fokus på Hälsa för livet när det gäller koppling
till Folkhälsa. Insatser för psykisk hälsa, kultur,
integration, funktionsnedsättning, våld i nära
relationer har genomförts enligt budget.

Barnhälsovården ska arbeta för att öka andelen
förstagångsföräldrar som genomgår hälsosamtal

Ingår i Tillsammansarbetet.

Strategiska mål: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål: Kunskapsstyrning
Aktiviteter

Analys

Starkt fokus på medicinska resultat

De ingrepp som är möjliga att i större omfattning
fördela har genomförts, finns möjligen enstaka
ingrepp med lägre volymer som kan omfördelas
senare.

Uppdrag/mål: Läkemedelsanvändning
Aktiviteter
Fortsatt arbeta med kostnadseffektiv
läkemedelsanvändning och följsamhet till ordnat
Region Jönköpings län, Tertialrapport

Analys
Arbetet fortsätter med uppföljning och dialoger med
verksamheterna och ordinerande läkare.
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Aktiviteter

Analys

införande.
Följa medicinsk utveckling som nationella riktlinjer
och ordnat införande av läkemedel

Pågår löpande dialog med läkemedelskommittén.

Uppdrag/mål: Fortsatt samverkan inom riskbruk, missbruk och beroende
Aktiviteter

Analys

Mottagning för unga med beroende

Rapport under framtagande kring "Missbruksvård
för barn och unga i Region Jönköpings län".
Rapporten kommer att skickas på remiss till flera
intressenter.

Uppdrag/mål: Samverkan med kommunerna
Aktiviteter

Analys

Strategigrupp Barn och unga

Strategigrupp barn och unga arbetar enligt framtagen
handlingsplan tillsammans med kommunerna. T ex
samverkan med skolhälsovården,
ungdomsmottagningar, mini-maria.

Strategigrupp äldre

Fokus under våren har varit den nya processen kring
Trygg och säker in och utskrivning.

Strategigrupp Psykiatri och missbruk

Arbetet enligt handlingsplan framtagen tillsammans
med kommunerna. Projekt planeras kring PEERsupport. Arbete planeras för revidering av
länsöverenskommelsen riskbruk, missbruk och
beroende.

e-Hälsoråd

Arbetet tillsammans med kommunera för att
utveckla gemensamma ehälsotjänster pågår.

Framgångsfaktorer: God cancervård
Uppdrag/mål: Arbeta utifrån RCC sydöst sex löften till invånarna.
Aktiviteter
Utveckling och uppföljning av löften för alla
patienter
Fortsatt utveckling och förvaltning av
standardiserade vårdförlopp

Analys
Arbetet ingår i det nationella, regionala och lokala
arbetet med kunskapsstyrning.
SKL publicerar data för samtliga 28 vårdförlopp på
webben, Regionalt cancercentrum i samverkan.
Vi arbetar aktivt med kvalitetssäkring av data inom
respektive verksamhet - stimulansmedel används.
Valideringsarbete på nationellt plan via utdata har
påbörjats.
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Strategiska mål: Säker hälso- och sjukvård, och tandvård
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål: Säker vård alla gånger
Aktiviteter
Patientsäkerhet Säker vård alla gånger

Analys
En modell för patientsäkerhetsronder är framtagen och
testas nu i olika verksamheter enligt plan.

Verksamhetsstatistik
Primärvård

Tertial 1 2018

Tertial 1 2017

Förändring

Antal besök läkare

290 810

209 581

81 229

varav länets invånare

160 276

156 032

4 244

varav distansbesök

3 431

3 431

varav utomlänspatienter

130 534

53 549

76 985

varav distansbesök

126 435

49 003

77 432

Antal besök, annan personalkategori

284 308

271 594

12 714

varav länets invånare

270 705

268 106

2 599

varav distansbesök

646

646

varav utomlänspatienter

13 603

3 488

10 115

varav distansbesök

10 394

3

10 391

Specialiserad somatisk vård

Tertial 1 2018

Tertial 1 2017

Förändring

Antal besök läkare

143 085

141 728

1 357

varav länets invånare

136 850

136 135

715

6 235

5 593

642

Antal besök, annan personalkategori

120 783

116 260

4 523

varav länets invånare

117 085

113 053

4 032

3 698

3 207

491

Vårdtid i dagar

69 446

75 603

-6 157

varav länets invånare

67 869

73 650

-5 781

varav utomlänspatienter

varav utomlänspatienter

varav utomlänspatienter

1 577

1 953

-376

Vårdtillfällen

18 850

18 313

537

varav länets invånare

18 221

17 657

564

varav utomlänspatienter

629

656

-27

Disponibla vårdplatser (egna)

624

647

-23

Specialiserad psykiatrisk vård

Tertial 1 2018

Tertial 1 2017

Förändring

Antal besök läkare

9 022

9 288

-266

varav länets invånare

8 572

8 705

-133

varav utomlänspatienter

450

583

-133

Antal besök läkare annan personalkategori

38 225

37 176

1 049

varav länets invånare

37 449

36 256

1 193

776

920

-144

Vårdtid i dagar

17 152

19 036

-1 884

varav länets invånare

16 546

18 629

-2 083

606

407

199

varav utomlänspatienter

varav utomlänspatienter
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Vårdtillfällen

1 505

1 545

-40

varav länets invånare

1 395

1 424

-29

varav utomlänspatienter

110

121

-11

Disponibla vårdplatser (egna)

136

144

-8

Primärvård
Antalet producerade läkarbesök fortsätter att öka kraftigt (38,8%) jämfört med perioden
januari till april 2017 och det är distansbesök av utomlänspatienter som förklarar nästan hela
ökningen. Länets invånare konsumerar drygt 4 000 (2,7 %) fler läkarbesök i år. Cirka 2
procent av läkarbesöken av länets invånare är distansbesök.
Antal producerade besök av annan personalkategori ökar också (4,7 %). Även för dessa besök
förklaras en stor del av ökningen av att distansbesöken av utomlänspatienter ökar. Länets
invånare ökar besöken med 1 procent.
Specialiserad somatisk vård
Inom den specialiserade somatiska vården ökar antalet producerade besök marginellt och
länets invånare konsumtion ligger i nivå med 2017. Besök till annan personalkategori
fortsätter att öka och till och med april gjorde länets invånare drygt 4 000 fler besök jämfört
med samma period 2017.
Antalet vårdtillfällen ökar under årets första månader samtidigt som antalet vårddagar totalt
sett minskar. Det innebär att medelvårdtiden minskar och en trolig förklaring är effekterna av
”trygg och säker hemgång” där antalet vårddagar med utskrivningsklara patienter minskar.
Specialiserad psykiatrisk vård
Inom den psykiatriska vården minskar läkarbesöken med nästan 3 procent. Det är både länets
invånare och utomlänspatienter som gör färre besök. Besök till annan personalkategori ökar
och länets invånare har under perioden januari till april gjort cirka 1 200 fler besök än 2017.
Inom slutenvården minskar konsumtionen av antalet vårdtillfällen och vårddagar, även antalet
vårdplatser minskar.
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Lärande och förnyelse
Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap
Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen
Uppdrag/mål: Anpassa verksamheten till nationella riktlinjer
Aktiviteter
Utveckla arbetssätt för att följa nationella riktlinjer

Analys
Arbete pågår

Uppdrag/mål: Använda och utveckla kliniskt kunskapsstöd
Aktiviteter

Analys

Följer den nationella utveckling och genomför lokala Arbetssätt är under framtagande. Följer strukturen som
anpassningar vid behov
är under framarbete kring kunskapsstyrning.

Framgångsfaktorer: Forskning och utveckling
Uppdrag/mål: Stöd till klinisk forskning och kunskapsbaserad vård
Aktiviteter

Analys

Studierektorsorganisation

Ny ledare för studierektorsorganisationen för ST.
Organsationen för AT håller på att revideras.

Klinisk prövningsenhet

Enheten är igångsatt

Uppdrag/mål: Decentraliserad läkarutbildning
Aktiviteter
Decentraliserad läkarutbildning i samverkan i
sydöstra sjukvårdsregionen.
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Analys
Arbetet har startat och de första studenterna kommer i
januari 2019.
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TANDVÅRD
Strategiska mål: Bra munhälsa, God tandvård
Framgångsfaktorer: Integrera och utveckla det förebyggande arbetet för att nå
hälsoeffekter hos befolkningen
Aktiviteter

Analys

Ansvara för att informera om tobakens och kostens
inverkan på den allmänna hälsan och munhälsan

Denna information utgör i dagsläget en del av det
sedvanliga omhändertagandet av våra patienter.
Detta sker såväl på klinik som i den externa
verksamheten.

Utföra screening av vårdbehovet på flyktingboenden
som ger möjlighet att prioritera de mest behövande

I takt med att flyktingmottagandet avtagit så har
möjligheten till undersökning på en ordinarie klinik
ökat.

Framgångsfaktorer: God tillgänglighet och bra bemötande
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Andel nya patienter
som fått tid till
undersökning och
behandling inom 180
dagar.

90%

Utveckling av ny och bättre mätmetod pågår.

Andel
revisionspatienter som
fått tid till undersökning
och behandling inom
180 dagar från
måldatum

90%

Utveckling av ny och bättre mätmetod pågår.

90%

100%

0

379

Specialisttandvården:
Andel akuta
remisspatienter som
väntat mindre än 7 dagar
Specialisttandvården:
Antal remisspatienter
som väntat mer än 60
dagar

Specialisttandvården har haft cirka 700 akuta
patienter och alla har prioriterats och behandlats i
tid.

Specialisttandvården är fullbemannad men till följd
av fler inkommande remisser än tidigare finns en viss
kösituation. Orsaken är en ökad efterfrågan på
specialisttandvården bland annat till följd av att
allmäntandvården inte är fullbemannad samt att
allmäntandvården har fler tandläkare som är
nyrekryterade och inte har erfarenhet av
komplicerad tandvård. Dessutom ser vi inom
barntandvården en ökad andel remisser till
narkostandvård på grund av stor mängd karies. Vid
årsskiftet var det 587 patienter som väntade.

Aktiviteter

Analys

Fortsätta arbetet med att förbättra tillgängligheten

Rekryteringen av alla yrkeskategorier fortgår med
stora satsningar. Arbete pågår med strategier för att
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Aktiviteter

Analys
behålla befintlig personal.
Parallellt med detta arbetas med att rätt
yrkeskategori ska utföra rätt arbetsuppgifter.
Friska patienter ska kallas mindre ofta.

I det uppsökande arbetet förbättra och utveckla
samarbetet med sjukvård och socialtjänsten samt
stimulera flera äldre till behandling

Region Jönköpings län, Tertialrapport

Arbetet enligt projektdirektivet fortlöper
framgångsrikt. Ytterligare resurser har avsatts för att
förstärka samarbetet med enhetschefer inom
Socialtjänsten. Folktandvårdens äldretandvårdsteam
har under året besökt ca 80 % av länets
vårdcentraler.
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Ekonomi – Folkhälsa och sjukvård inkl tandvård
Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Ekonomi i balans

0 tkr

-123 469
tkr

Budgetavvikelsen för FS nämndens ansvarsområden
är minus 123,5 miljoner kronor efter fyra månader.

Produktivitet mätt
som produktionspoäng i
förhållande till arbetade
timmar

100 %

96,4 %

Måttet mäter allmäntandvårdens hela verksamhet.
Produktiviteten mäts som produktionspoäng, vilket
påverkas av antal åtgärder, åtgärdens värde och
antal helårsanställda. Resultatet visar att
produktiviteten mätt på detta sätt ökat med drygt
1 % från motsvarande period föregående år.

Nettokostnaden ökar med hela 7,5 procent jämfört med samma period 2017. Det är betydligt
mer än vad som kompenserats i budget och förklarar att budgetavvikelsen växer. Orsaker
finns på både intäktssidan och kostnadssidan och den försämrade budgetavvikelsen syns både
centralt och hos verksamhetsområdena.
Intäkterna minskar för framförallt asylsökande men även för utskrivningsklara patienter.
Jämfört med samma period 2017 är intäkterna cirka 30 miljoner kronor lägre 2018.
Stora delar av statsbidragen för 2018 har inte bokförts ännu utan det kommer att ske när
handlingsplaner godkänts. Jämfört med 2017 innebär det en negativ avvikelse för FS
nämnden.
Intäkterna för sålda digitala tjänster fortsätter att öka men innebär i princip samma kostnad då
det samtidigt blir en köpt tjänst från de privata vårdgivarna.
På kostnadssidan är det i huvudsak köpt vård inom sjukvårdsregionen samt löner som bidrar
till att kostnaderna ökar mer än budgeterat.
Även kostnaderna för inhyrd personal ökar jämfört med samma period föregående år trots
ambitionen om ett oberoende.
Budgetavvikelse (tkr) till och med april 2017 och 2018
Verksamhetsområde

Jan-april 2017

Jan-april 2018

Förändring

7 866

-37 223

-45 089

-2 697

1 717

4 414

-10 941

-26 099

-15 158

27 Folktandvården

8 344

-1 511

-9 855

30 Medicinsk vård

-1 793

-18 145

-16 352

31 Kirurgisk vård

-9 959

-36 322

-26 363

4 443

-5 886

-10 329

-4 738

-123 469

-118 731

10 Regionens åtagande
20 Privata vårdgivare
21 Vårdcentralerna Bra Liv

32 Psykiatri, rehabilitering,
diagnostik
Totalt
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Aktiviteter

Analys

Kostnad per patient införs i regionen

Pågår enligt plan för införande.

Mätetal
Prognos

Målvärde

Resultat

Analys

0

-213 200
tkr

Efter ett par år av förhållandevis små negativa
budgetavvikelser sett till omslutningen är prognosen
för helåret minus 213 miljoner kronor, detta
motsvarar 1,9 % av omslutningen.

Verksamhetsområdenas samlade bedömning är ett minusresultat på 159 miljoner kronor. En
försämring på nästan 60 miljoner jämfört med 2017 samtidigt som det är betydligt bättre än en
"rak framskrivning" av resultatet till och med april som skulle innebära ett minus på cirka 280
miljoner kronor istället för 159 miljoner. Orsaken till att underskottet är högre jämfört med
2017 är framförallt att årsarbetarna fortsätter att öka, kostnaden för bemanningsföretag är
fortsatt hög och intäkter för bland annat asyl minskar.
I verksamhetsområdenas prognoser finns inga riktade statsbidrag med i bedömningen vare sig
på kostnadssidan eller intäktssidan. Det handlar om 107 miljoner kronor som kommer att
fördelas ut då handlingsplaner lämnats in och godkänts. Med tanke på den ekonomiska
obalans som finns måste handlingsplaner genomföras utan att öka kostnadssidan och på så sätt
begränsa den ekonomiska prognosen från minus 159 miljoner till minus 52 miljoner kronor.
Centrala poster beräknas gå från ett överskott på 42 miljoner 2017 till ett underskott på cirka
55 miljoner kronor. Det innebär en försämring på närmare 100 miljoner kronor. De största
orsakerna till försämringen och budgetavvikelsen centralt är regionsjukvården. 2018 förväntas
regionsjukvården gå minus med 38 miljoner. Det beror dels på en felperiodiserad faktura (ca
15 mnkr) men också att själva grundavtalet är underbudgeterat med närmare 20 miljoner
kronor. Detta får hanteras vidare i budget 2019. Utöver regionsjukvården finns minusposter
även för rikssjukvård psykiatri, samt handikapp och hjälpmedel (TeamOlmed).
En annan bidragande orsak till den stora resultatförsämringen för nämndens centrala anslag är
förändrad hantering av de riktade statbidragen.
Verksamhetsområde inkl privata mnkr
Bokslut 2016

Bokslut 2017

Prognos 2018

Förändring

8,6

7,2

0,0

-7,2

-7,7

-26,6

-58,0

-31,4

27 Folktandvården

5,2

7,7

0,0

-7,7

30 Medicinsk vård

-46,7

-10,0

-30,0

-20,0

31 Kirurgisk vård

-78,0

-56,6

-54,0

2,6

16,9

-15,0

-17,0

-2,0

-101,8

-93,3

-159,0

-65,7

63,6

42,0

-54,2

-96,2

-38,2

-51,3

-213,2

-161,9

20 Privata vårdgivare
21 Vårdcentralerna Bra Liv

32 Psykiatri, rehabilitering och
diagnostik
Summa
10 Regionens åtagande/centrala
poster
Totalt FS nämnd
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Läkemedel
Läkemedel är ett viktigt verktyg i sjukvården för att skapa hälsoekonomiska vinster och ge
patienter ökad livskvalitet. Det är också en stor kostnadspost där det är viktigt att ha en
kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning.
Region Jönköpings län kommer under 2018 få tillbaka mer återbäring/rabatt än tidigare för
läkemedel mot hepatit C, vilket begränsar kostnadsutvecklingen mellan åren. Trots detta
förväntas den totala kostnadsutvecklingen bli över 5 %. Detta förklaras bland annat av ökade
kostnader för blödarpreparat samt nya läkemedel inom onkologin. Prognosen är osäker
eftersom det handlar om kostnadskrävande läkemedel till få patienter.
Vår kostnadsutveckling för läkemedel är något lägre än riket.
Tabell: Läkemedel (öppen- och slutenvård)
(Belopp i mnkr)

Tertial 1
2017

Läkemedel*
Beredningar/abonnemang eget
sjukhusapotek
Summa

Tertial 1
2018

Förändring
%

Prognos
2018

Diff mot
budget

367,5

387,6

5,5%

1204

9,7

6,5

6,9

6,2%

19,9

0,0

374,0

394,5

5,5%

1223,9

9,7

* Motpart 1 läkemedel inom och utanför förmån (recept och rekvisition), inklusive rabatter/återbäringar
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REGIONAL UTVECKLING
Det regionala utvecklingsuppdraget är brett och involverar verksamheter som drivs av Region
Jönköpings län såsom Jönköpings länstrafik, Smålands musik och teater, våra egna skolor och
verksamheter som Region Jönköpings län delfinansierar eller påverkar genom samverkan och
samproduktion.
Mellan januari och april 2018 har revideringen av den Regionala utvecklingsstrategin (RUS)
kommit in i slutfasen då planen är att ha en remissutgåva klar i juni. Samtidigt är uppföljning
av den OECD-rapport som togs fram för Småland och Blekinge 2012 försenad och i dagsläget
planerad till att vara klar i början av juni. Resultatet av OECD rapporten kan på grund av
förseningen riskera att inte komma med i revideringen av RUS som var planerat från början.
Arbetet med höghastighetståg inväntar nu besked från nationellt håll vad gäller den nationella
samt den regionala transportplanen. Samordningen kring bredbandsutveckling,
kompetensförsörjning och näringslivsutveckling är fortsatt prioriterade frågor.
Inom regional utveckling arbetar vi utifrån huvudområdena:


Arbetsmarknad och näringsliv



Kunskap och innovation



Livsmiljö



Samhällsplanering

Aktiviteter

Analys

Revidering av den regionala utvecklingsstrategin
(RUS)

Arbetet med RUS pågår. Extern förankring har
genomförts och nu arbetas det internt med
innehållet samt med att ta fram en remissutgåva.
Planen är att ha en remissutgåva klar juni 2018.

Förtydliga och ta fram kriterier, metoder och
mätningar avseende projektmedel och andra
stödformer

2019 kommer ett nytt handläggningssystem
NYPS2020 lanseras för de statliga 1:1-medlen och i
samband med det kommer vi i större utsträckning
övergå till digitalt ansökningsförfarande. Det innebär
också att uppföljning, kategorisering mm kommer
att byggas in i det nya systemet. Arbete pågår och
kommer intensifieras under hösten.

Omvärldsbevakning och utbyte både i länet,
nationellt och internationellt sker kontinuerligt.

Omvärldsbevakningsarbetet fortgår enligt plan. De
demografiska utmaningarna kvarstår och 2017-2019
pågår ett nationellt projekt som heter Framsyn 2050
för att skapa kunskap och förberedels för framtiden.
Projektet leds av Reglab och involverar alla regioner i
Sverige.

Arbetsmarknad och näringsliv
Inriktningsmål näringsliv och arbetsmarknad




En attraktiv arbetsmarknad och ett utbildningsutbud med hög kvalitet anpassat efter
befolkningens och arbetsmarknadens behov
2025 är Region Jönköpings län en konkurrenskraftig industriregion och har ett breddat
näringsliv med betoning på kunskapsintensiva företag
Länets välstånd byggs av ett dynamiskt och hållbart näringsliv med spetskompetens
som skapar produkter och tjänster av hög kvalitet och efterfrågan på en internationell
marknad.
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Mätbara målvärden mäts årsvis och redovisas i årsredovisning
Mätetal

Analys

Antal nystartade företag per 1
000 invånare i länet ska vara
över riksgenomsnittet

Jönköpings län hade 1,3 nystartade företag per 1 000 invånare januarimars 2018, jämfört med rikets 1,7.
Målet nås inte.

Aktiviteter

Analys

Stötta länets näringsliv

Arbete pågår enlig budget 2018 där vi aktivt stöttar
länets näringsliv genom t ex Almi, Science Park,
Coompanion, UF, Smålands Turism mm.

Stärka digitaliseringsprocessen inom näringslivet

Under våren har ett nätverk som letts av RJL dragits
igång med aktörer i länet som verkar med olika
erbjudanden mot näringslivet när det gäller
digitalisering. Syftet med nätverket är att utöver att få
kännedom om varandras erbjudanden, tillsammans
kunna stötta näringslivet på ett bättre sätt i den
nödvändiga digitaliseringen. Dels via nya
gemensamma ansatser/projekt men också ökad
samverkan mot målgruppen i befintliga insatser.

Arbete med regional skogsstrategi

Den regionala skogsstrategin är klar och lanserades
den 25 januari 2018. Nu påbörjas arbetet med
aktiviteterna i handlingsplanen och arbetet kommer
att samordnas med Träregion Småland.

Fortsatt arbete inom Träregion Småland/Smart
Housing Småland

Arbetet i Träregion Småland ligger till del i ett
vänteläge i avvaktan på att den gemensamma
samordnaren för Trä- och Skogsstrategin ska
rekryteras. Intervjuer för tjänsten inleds i början av
maj. Uppdatering av Bisnode-studien beställd av
Träregion Småland med bokslutsdata för 2016 kom till
regionerna i mitten av april. Regionerna var
representerade vid Vinnovas "Vinnväxtmöte" den 25/4
med alla pågående Vinnväxt-initiativ. Denna gång
möttes man i Växjö och värd var Smart Housing
Småland.

IT-spåret

Driftsavtal är påskrivet för verksamhet 2018-2022
mellan Kommunal utveckling, Eksjö kommun Campus
I12 och Samordningsförbunden Finnveden, Södra
Vätterbygden och Höglandet.

Traineejobb och feriepraktikplatser inrättas för
unga och arbetslösa i Jönköpings län.

Regional utveckling kommer arbeta med kommunerna
och Ung Drive med en budget på 600 000 kronor. Nytt
är att medfinansiering kommer krävas av
kommunerna.
Utbildning och kultur har en budget på 1,4 miljoner
kronor för att stimulera till sommarjobb/praktik inom
kulturen, föreningar, ideell sektor mm.

Region Jönköpings län, Tertialrapport
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Kunskap och innovation
Inriktningsmål Innovation och kunskap
Alla människor har lika möjligheter att delta och bidra i ett tillgängligt, sammanhållande och
hälsofrämjande samhälle, som präglas av jämlikhet, jämställdhet och mångfald.
Mätbara målvärden mäts årsvis och redovisas i årsredovisning
Aktiviteter

Analys

Arbeta vidare med systemet BRP+
(bruttoregionprodukt)

Vi deltar i RegLabs fortsatta lärprojekt för att
utveckla kopplingen mellan BRP+ och Agenda 2030.

Näringslivet erbjuds valideringscheckar för att stärka
och utveckla kompetensen.

Arbete har påbörjats och utformas under våren
2018.

Ett regionalt tillväxt- och innovationsråd skapas

Sammanställning över det företagsfrämjande
systemet har gjorts. En översyn över alla råd görs.

Verka för att inrätta ett Industriellt
utvecklingscentrum IUC

Planering pågår.

Livsmiljö
Inriktningsmål Livsmiljö
Jönköpings län ska ha en stark identitet, goda livsvillkor samt en god och sund arbetsmiljö som är
attraktiv för alla som lever, verkar och bor i vårt län.
Mätbara målvärden mäts årsvis och redovisas i årsredovisning
Aktiviteter

Analys

Filmbyn Småland

Filmbyn öppnade juni 2017 och har fått fortsatt stöd
fram till juni 2018. Samtal förs om hur en fortsatt
finansiering kan se ut.

I samråd med spelkulturens aktörer genom en
förstudie bilda ett spelkulturinstitut

Planering pågår.

Skapa förutsättningar för konstutövare

Regional utveckling och utbildning och kultur
diskuterar hur ett framtida arbete bör och ska läggas
upp. Kontakt med JU planeras inom kort

Projekt Vandringsleder i Småland

Region Jönköpings län är huvudman för 200 mil av
länets vandringsleder. Under 2018 avsätts 250 000
kronor för fortsattstöd till vandringsleder.

Hållbar turismutveckling och friluftsturism

Projektet syftar till att arbeta fram hållbara naturoch kulturupplevelser för export. Arbete pågår enligt
plan.

Bidrag till politiska ungdomsorganisationer

Beslut om bidrag till politiska
ungdomsorganisationer för 2018 togs i nämnden för
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 24
januari 2018.

Bidrag till ungdomsorganisationer

Beslut om bidrag till ungdomsorganisationer för
2018 togs i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv
och attraktivitet 24 januari 2018.
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Bidrag till pensionärsorganisationer

Beslut om bidrag till pensionärsorganisationer för
2018 togs i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv
och attraktivitet 24 januari 2018.

Internationellt arbete
Vi lever i en global värld där omvärldens förändringar snabbt avspeglas i vår vardag. Det
internationella perspektivet är en viktig beståndsdel i det regionala utvecklingsarbetet.
Aktiviteter

Analys

Utländska direktinvesteringar

Arbete pågår enligt plan.

Model EU

Model EU är ett rollspel med syfte att ge
gymnasieelever en större förståelse för hur arbetet i
EU går till och hur komplext det är. Det är initialt ett
samarbete mellan Europa Direkt Halland och Europa
Direkt Jönköping. Den 23 mars 2018 ägde Model EU
rum i Stadsbiblioteket i Halmstad. Klasser från
Jönköpings län samt Halland träffades under
rollspelet iklädda roller som parlamentariker från
olika länder och partigrupper. Vinnande klass blev
Kattegattsgymnasiet från Hallands län vilkas elever
var de som bäst iklätt sig rollen som parlamentariker
för ett annat land och visat förståelse för
beslutsprocessen i EU men även hur kulturella
skillnader påverkar politiken

Europaveckan

Europaveckan äger rum v. 19 i samverkan med
länets kommuner.

Be Global

Arbete pågår för att bilda länets Regionala
Exportcentra (REC), med planerad lansering den 30
maj. Formell intresseanmälan om att få bilda ett
REC/RES, insändes till Tillväxtverket i april. En första
workshop ihop med Tillväxtverket hölls den 17 april.
Samtal har inletts med EEN om ett
fortsättningsprojekt av Be Global med stöd från
Regionala fonden
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UTBILDNING OCH KULTUR
Medborgare och kund
Strategiskt mål: Medborgarnas intresse och engagemang i samhällslivet. Alla invånare
ska ha möjlighet att vara delaktiga i kulturlivet, till kulturupplevelser och till eget
skapande.
Framgångsfaktorer: Genom egna insatser och stöd till föreningslivet skapa engagerade
och kulturintresserade medborgare och fler mötesplatser. Kulturverksamhet i alla
kommuner i Jönköpings län.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Publik Smålands
Musik och Teater Kulturhuset Spira

28 000

24 253

Teaterföreställningen ”Den sista Elden” skulle ha
spelats under april men har flyttats till hösten.

Publik Smålands
Musik och Teater utanför kulturhuset
Spira

7 000

6 892

Musikcaféserien har haft något lägre publiksiffror än
förväntat.

Publik vid
föreställningar för barn
och ungdom

6 500

10 035

Unga Spira har haft tre premiärer av
nyskrivna/nyskapade verk under tertial 1.

Den säsongsplan som låg till grund för budget och
tertialmål har genomgått ett antal förändringar på
grund av det negativa ekonomiska resultatet för
Smålands Musik och Teater 2017. Vissa
föreställningar har flyttats, andra har strukits. Därför
är de målvärden som beslutades i budgeten för 2018
inte längre i fas med den faktiska verksamheten.

Vem behöver en skatt - barnopera för 3-6 åringar
som har spelats för ca 1500 barn i Jönköping.
JBB + Dans = Sant - med manus utifrån intervjuer
med lågstadieelever om deras drömmar.
Föreställningen spelades i Spira och på turné för
ca 2700 barn.
A som i Anne Frank - utdrag ur Anne Franks dagbok
blandades med Sjostakovitj stråkkonsert i C-moll.
Ca 1500 högstadieelever bevistade konserterna.
Unga Spira-dagen genomfördes i januari med fokus
på dans.

Andel kommuner
inom länet där det varit
föreställningar eller
annan kulturverksamhet

77%
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Process och produktion
Verksamhetsstatistik
Tertial 1
2018
8 397
852
9 249

Utbildning
Egna folkhögskolor - elevveckor
Uppdragsutbildning - folkhögskolor - elevveckor
Summa
Gymnasieutbildning naturbruk - elevveckor
Uppdragsutbildning naturbruk - elevveckor
Summa

Tertial 1
2017
Förändring
8 586
-189
479
373
9 065
184

7 366
1 363
8 729

6 966
1 153
8 119

400
210
610

Det har varit en god tillströmning av elever både vid folkhögskolorna och vid naturbruksgymnasierna.
Det har även varit en god efterfrågan på uppdragsutbildningar.

Tertial 1
2018
31 145
262
119

Smålands Musik och Teater
Totalt antal publik
Totalt antal föreställningar
Publik per föreställning

Tertial 1
2017
Förändring
38 161
-7 016
254
8
150
-31

Som följd av det negativa ekonomiska resultatet 2017 har vissa planerade föreställningar
2018 senarelagts under året och andra har strukits.
Detta har påverkat måluppfyllelsen det första tertialet.
Publikantalet när det gäller barn har dock ökat jämfört med föregående år.

Ekonomi, ANA-nämnden
Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet
Mätetal
Ekonomi i balans

Målvärde

Resultat

Analys

0 tkr

5 394tkr

Verksamhetsområdet Utbildning och kultur + 984
tkr. Centrala anslag + 4 409 tkr

Utfallet följer i stort sett förväntad utveckling för verksamhetsområdet Utbildning och Kultur.
För centrala anslag redovisas:
- Bidrag och stöd till olika organisationer
- Projektmedel (regionala utvecklingsmedel)
- Nämndens egna kostnader
- Statsbidrag (kulturbidrag) i form av intäkter
Region Jönköpings län, Tertialrapport
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Överskottet under det första tertialet beror i huvudsak på låg förbrukning av projektmedel jämfört med
budgeten som är periodiserad i tolftedelar. Kostnaderna avseende projektmedel bokförs vid
beslutstillfället och varierar därför under året. Mindre överskott finns på ett par av anslagen där hela
budgetanslaget inte är intecknat i form av fast bidrag. Erhållna statsbidrag uppgår till budgeterad nivå.
Mätetal
Prognos

Målvärde

Resultat

Analys

0

2 300

Verksamhetsområdet Utbildning och kultur +1,3
mnkr och centrala anslag +1,0 mnkr

Helårsprognosen för verksamhetsområdet Utbildning och kultur visar ett sammantaget överskott på
1,3 mnkr. För våra egna folkhögskolor prognostiseras en budgetavvikelse på +1,4 mnkr. Avvikelsen
förklaras till största del av det ökade statsbidraget avseende deltagarveckovolym samt av att
etableringskursen för nyanlända också ger ett intäktsöverskott. Etableringskursens omfattning kommer
förmodligen att minska rejält under året.
För folkhögskolor som drivs av annan huvudman än regionen beräknas ingen budgetavvikelse i
dagsläget. Det är först efter genomförd vårterminsfakturering i juni som denna bedömning kan göras.
Smålands Musik och Teaters prognos ser inte riktigt ut att nå ekonomisk balans för innevarande år.
Prognosen visar ett underskott på 0,6 mnkr. Anledningen är att konferensverksamheten för närvarande
inte når upp till budgeterad nivå. Åtgärder med bland annat ökad marknadsföring genomförs för att
försöka förbättra resultatet under resterande del av året. Inga budgetavvikelser vad avser vårens
produktion.
Prognosen för övrig kulturverksamhet är ett överskott på 0,5 mnkr. Det beror främst på ökade
statsbidrag till regionbiblioteksverksamheten.
Naturbruksgymnasiernas ekonomi är fortsatt stabil. Förskjutningar av planerade byggnationer, och
därmed inte heller förhöjda hyresnivåer, gör att prognosen även för innevarande år kommer att vara
positiv. Samtidigt har ett något större antal elever än vanligt hoppat av utbildningen vilket leder till
minskade elevintäkter. Resultatet beräknas bli +2,5 mnkr men kan komma att förändras efter höstens
antagning.
För centrala anslag prognostiseras ett överskott på 1,0 mnkr. För helåret 2018 förväntas ett mindre
överskott för bidragen. Helårsprognosen för utnyttjande av projektmedel är svårbedömd efter bara fyra
månader. I nuläget görs antagandet att hela anslaget på 14 mnkr kommer att förbrukas. Ett litet
överskott kan förväntas för ett par av anslagen för verksamhetsstöd och bidrag eftersom dessa inte fullt
ut är intecknade i form av fasta bidrag. Statsbidragen förväntas uppgå till budgeterad nivå.

Samhällsplanering
Samhällsplanering handlar om att skapa och utforma det framtida samhället. Området
involverar många olika delar såsom infrastruktur, kommunikationer, bostadsplanering och
attraktiva miljöer.
Aktiviteter

Analys

Fortsatt arbete inom vår regionala
projektorganisation som arbetar med
Sverigeförhandlingen

Nästa stora händelse för projektet är Regeringens
beslut hur man ska gå vidare i frågan om nya
stambanor. Nuvarande projekt kommer att fasas ut
och avslutas under året.

Nordic Infra Center

Treårigt projekt som samlar utbildning, utveckling
och företag kopplade till järnväg och infrastruktur
under samma tak. Arbete pågår som planerat med
syfte att bidra med utvecklings- och kontaktinsatser
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Aktiviteter

Analys
för järnvägsrelaterade verksamheter.

Ta initiativ till en utredning tillsammans med
kommunerna för att utveckla och stärka
möjligheterna till hållbart resande i länets
landsbygdsområden

Ej påbörjat ännu

Utreda möjligheten och behovet av nya
expressbusslinjer som utgår från länets funktionella
stråk.

Ej påbörjat ännu

Framtagande av en länsplan för regional
transportinfrastruktur

Inväntar beslut från Regeringen om definitiva
ekonomiska ramar för den regionala
transportplanen. Därefter kommer Region
fullmäktige att fastställa innehållet i planen, troligtvis
vid första mötet efter sommaren - 28 aug.

Ta fram och genomföra en regional handlingsplan
för att integrera och stärka klimat- och
miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet för
perioden 2017-2020.

En kartläggning och plan togs fram under 2017.

Alla länsinvånare har rätt till ett snabbt fungerande
bredband från ett robust nät. Ta fram en regional
bredbandsstrategi med tillhörande bredbandsmål

Regional bredbandsstrategi planeras vara klar för
remiss under Q3 2018.

Den digitala agendans insatsområden

Arbete pågår i länet. Uppföljning i styrgrupp planeras
före sommaren

Utredning av investeringskostnader för hushåll och
företag

Förstudien är klar i slutet av januari 2018.
Presenteras och utvärderas under våren 2018
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KOLLEKTIVTRAFIK
Medborgare kund
Strategiska mål: Ökad andel kollektiva resor samt behovsanpassade serviceresor - för
hållbar utveckling
Framgångsfaktorer: Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet. Prisvärt
Mätetal
Prisvärdhet

Målvärde

Resultat

Analys

50%

44%

Enkäten har gjorts om och besvaras nu via webben
istället för via telefon. Det tillsammans med delvis
omgjorda frågor har påverkat resultatet och
jämförelsen mot tidigare år och mål. Målsättningen
kommer föreslås att ändras. Resultatet är något
lägre efter första tertialet än 2017.

Framgångsfaktorer: Nöjda kunder
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Andel nöjda kvinnor
och män index NKI allmän trafik - alla
länsbor

60%

52%

Enkäten har gjorts om och besvaras nu via webben
istället för via telefon. Det tillsammans med delvis
omgjorda frågor har påverkat resultatet och
jämförelsen mot tidigare år och mål. Målsättningen
kommer föreslås att ändras. Resultatet är bättre
efter första tertialet än förra året.

Andel nöjda kvinnor
och män index NKI allmän trafik - resenärer

73%

61%

Enkäten har gjorts om och besvaras nu via webben
istället för via telefon. Det tillsammans med delvis
omgjorda frågor har påverkat resultatet och
jämförelsen mot tidigare år och mål. Målsättningen
kommer föreslås att ändras. Resultatet är något
bättre efter första tertialet.

Andel nöjda kvinnor
och män index NKI serviceresor

85%

78%

Något lägre resultat efter första tertialet än
resultatet 2017.

Process och produktion
Strategiska mål: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik
Framgångsfaktorer: Andelen som reser med kollektivtrafik ska öka. Trafikutbud med
högt resande
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Antal resor

Ökning
med 2%

-1,8%

Resandet är lägre överlag för både buss- och
tågtrafiken jämfört med samma period förra året,
förutom i de mindre tätorterna där det ökar kraftigt,
särskilt stadstrafiken i Värnamo

Antal påstigande/mil

9

9,7

Resultatet ligger i nivå med föregående års första
tertial.
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Verksamhetsstatistik
Tertial 1
2018
7 831
25%
237
188
50

Länstrafik (tusental)
Antal resor - buss och tågtrafik
Andel regelbundna resenärer (% av länets inv)
Serviceresor (tusental)
Färdtjänstresor
Sjukresor

Tertial 1
2017
Förändring
7 959
-128
25%
0%
232
5
176
12
57
-7

Ekonomi, TIM-nämnden
Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet
Mätetal
Ekonomi i balans

Målvärde

Resultat

Analys

0 tkr

3 186tkr

Totalt är budgetavvikelsen positiv efter april.

För Länstrafiken totalt är budgetavvikelsen positiv efter april, +2 607 tkr.
Uppdelat på Resultatenheterna ser det ut enligt följande:
Stab, ekonomi, marknad: +1 236 tkr. Överskott inom marknad samt central buffert.
Allmän trafik: -2 471 tkr. Biljettintäkterna når budgeterad nivå, överskott på intäkter på grund av
viten från trafikföretag. Visst underskott på trafikkostnader på bussidan på grund av indexuppräkning
något mer än budgeterat. Inom Krösatågen beror underskott på inställda tågavgångar som ersätts med
buss. Underskott inom Västtågen på grund av uppbokning efter nya prognoser från Västtrafik.
Underskottet beror bl.a. på ökade kostnader för reparationer. Överskott finns för övriga kostnader, bl.a.
på grund av lägre användning av upphandlingskonsulter än budgeterat.
Serviceresor: +3 842 tkr. Höga intäkter som följd av viten från trafikföretag. Visst överskott på
trafikkostnader pga att indexuppräkningen inte varit så hög som budgeterat inom Serviceresor.
Inom centrala anslag redovisas bidrag till Jönköpings flygplats (6 mnkr i helårsbudget), projektmedel
och avgift för deltagande i nätverk (3 mnkr) samt nämndens egna kostnader (1,3 mnkr).
För det första tertialet är resultatet + 579 tkr. Överskottet beror på låg förbrukning av projektmedel.
Mätetal
Prognos

Målvärde

Resultat

Analys

0

2 500

Bedömningen är att nämnden som helhet
prognostiseras göra ett litet överskott för helåret.

Bedömningen är att Länstrafiken som helhet har en budget i balans (+2 mnkr på helårsbasis) även om
det finns poster som dras med underskott. Trafikkostnaderna inom allmän trafik prognostiseras göra
ett underskott på grund av indexutvecklingen samt kostnader för ersättningsbussar inom Krösatågen.
Dessutom blir utfallet för Västtågen högre än budgeterat. Dessa underskott vägs upp bl.a. av intäkter
från viten. Serviceresor prognostiseras hålla budget och ge ett överskott främst som följd av
vitesintäkter.
Region Jönköpings län, Tertialrapport
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För centrala anslag förväntas ett mindre överskott (500 tkr) om det inte tillkommer några större nya
projektsatsningar under senare delen av året.

Framgångsfaktorer: Högt resandeunderlag
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Kostnad per resenär
- km (serviceresor)

Inte öka
mer än
index
16,25
kr/km

16,53
kr/km

Kostnaden per resenärkilometer exkl index har ökat
jämfört med föregående år. Fler fordon har
tillkommit vilket ökar kilometerkostnaden.
Kvalitetsavvikelser gör att samplaneringen
försämras.

60 %

62%

Skattesubventionsgraden ligger ungefär på beräknad
nivå.

Skattesubventionsgrad allmän trafik
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MEDARBETARE
Strategiska mål: Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare
Framgångsfaktorer: Attraktiva arbetsplatser
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

90%

91%

Målet uppnått totalt och för nästan samtliga
verksamhetsområden.

5,4%

5,7%

Sjukfrånvaron har ökat i jämförelse med samma
period föregående år. De flesta
verksamhetsområden har ökat och uppnår inte
längre målet. Sett till personalgrupp fortsätter
sjuksköterskor, läkare och psykologer att minska sin
sjukfrånvaro medan övriga grupper ökar. Det är för
tidigt att uttala sig om ökningen är tillfällig och beror
på den relativt omfattande influensaperioden under
våren eller om sjukfrånvaron kommer fortsätta öka.
Arbete pågår i verksamheterna för att minska
sjukfrånvaron.

90%

86%

Kompetensutvecklingsplan

Målet delvis uppnått som helhet. Några
verksamheter uppnår målet och arbete pågår för att
nå måluppfyllelse i övriga.

Aktiviteter

Analys

Fortsatt kompetensutveckling

Utbildning sker inom hela regionen.

Sjukfrånvaron ska minska

Ett antal initiativ pågår för att förbättra arbetsmiljön,
öka hälsan och förebygga sjukfrånvaro bland
regionens medarbetare. Det systematiska
arbetsmiljöarbetet bedrivs tillsammans med
utbildningar i arbetsmiljö, stöd i rehabilitering samt
arbete med aktiva åtgärder löpande under året.

Medarbetarsamtal
Personalhälsa sjukfrånvaro

Även två delvis externfinansierade projekt med
särskilt fokus att öka kunskapen kring psykisk hälsa
och förebygga psykisk ohälsa samt skapa en mer
aktiv rehabilitering pågår.

Framgångsfaktorer: Kompetensförsörjning säkras genom långsiktigt strategiskt arbete
Aktiviteter

Analys

En strategisk kompetensförsörjningsstrategi tas fram
under 2018

Strategisk kompetensförsörjningsplan blir klar i juni
månad och verkställs med början hösten 2018.

Framgångsfaktorer: Hälsa och arbetsmiljö
Uppdrag/mål: Stärka rehabiliterande insatser för sjukskrivna.
Aktiviteter
Ta tillvara arbetssätt från pågående projekt med
förbättrat rehabiliteringsarbete genom bland annat
Region Jönköpings län, Tertialrapport
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Aktiviteter

Analys

tidig och aktiv samverkan med hälso- och sjukvården
och övriga aktörer i rehabilitering.

Framgångsfaktorer: Delaktiga och engagerade medarbetare, Chef och ledarskap
Uppdrag/mål: Chefsutvecklingsprogram
Aktiviteter

Analys

Nätverk för engagerat ledarskap

Fortsatt med nätverksträffar för första linjens chefer
och påbörjat nätverksträffar för verksamhetschefer

Framgångsfaktorer: Lönebildning och anställningsvillkor
Aktiviteter

Analys

Inrätta ett pilotprojekt tillsammans med en eller
flera arbetsplatser där olika arbetstidsmodeller
prövas

Sker via 80-10-10 vid medicin och kirurgi.

Uppdrag/mål: Införa resursenheter vid Höglandssjukhuset och Ryhov liknande den som
sedan länge funnits i Värnamo för att hantera korttidsfrånvaro
Aktiviteter

Analys

Utreda förutsättningar för hur resursenheter kan
införas

Verksamhetsområde medicin utreder resursenhet i
Värnamo och utifrån utredning kommer vi att
analysera fortsatt utveckling av resursenheter.

Uppdrag/mål: Heltid som norm
Aktiviteter

Analys

Arbeta med att kunna erbjuda heltid vid anställning

Arbetet med Heltid som norm pågår enligt plan. De
önskemål om heltid som kommer hanteras enligt
den framtagna rutinen. I april fanns det totalt ett 20tal önskemål om heltid som håller på att tillgodoses.

Region Jönköpings län mäter antal anställda uttryckt i faktiska årsarbetare. Det visar hur
många årsarbetare som varit i tjänst i genomsnitt under perioden. Hänsyn tas till både
tjänstgöringsgrad och frånvaro.
I genomsnitt har regionen totalt ökat 163 faktiska årsarbetare under jan - apr 2018 jämfört
med samma period 2017. Förändringen kan förklaras enligt nedanstående uppställning.
Ökningen av anställda årsarbetare är 243 men eftersom frånvaron också har ökat med totalt 79
årsarbetare blir ökningen i faktiska årsarbetare lägre.
Tabell: Förändring av antalet årsarbetare, genomsnittsvärden för januari till april 2018-2017

Ökning av tillsvidareanställda
Ökning av visstidsanställda
Minskning av timavlönade
Region Jönköpings län, Tertialrapport

Årsarbetare
222
25
-4
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Summa förändring årsarbetare
Ökad frånvaro (färre i arbete)
Ökning av faktiska årsarbetare

243
-79
163

Nästan alla verksamhetsområden har ökat i faktiska årsarbetare i förhållande till samma
period föregående år. Det har förekommit omorganisering/omkodningar som påverkar den
interna fördelningen av personal mellan verksamhetsområdena och personalgrupperna.
Ökningen jämfört med samma period föregående år har i huvudsak inte skett under perioden
jan-april 2018 utan beror på den ökning som skedde under andra halvan av 2017 och som
verksamheterna burit med sig i ingången av 2018. Jämfört med sista tertialet 2017 (sep-dec)
så har faktiska årsarbetare minskat något.
Uppdelat på personalgrupp så är det en minskning av specialistkompetenta läkare,
vårdadministratörer, fysioterapeuter, undersköterskor samt kök och service medan övriga
grupper har ökat eller ligger på samma nivå som tidigare. Störst ökning är det inom grupperna
ST-läkare, sjuksköterskor samt handläggare och administratörer.
Nedan finns en uppställning som visar förändringen uppdelat på personalgrupp. Tabellens
första kolumn visar genomsnittligt faktiska årsarbetare för perioden jan-apr 2018 uppdelat per
personalgrupp och den förändring som skett jämfört med samma period föregående år. Den
andra kolumnen visar förändringen av årsarbetare – det påverkas av nya medarbetare eller en
ökad sysselsättningsgrad. Den tredje kolumnen visar förändringar i frånvaro (sjukfrånvaro,
föräldraledighet, utbildning och övrigt) – en ökad frånvaro innebär färre i arbete och en
minskad frånvaro innebär fler i arbete. Den fjärde kolumnen visar förändringen i faktiska
årsarbetare (det vill säga förändringen av årsarbetare och frånvaro tillsammans).
Personalstatistik
Personalgrupp

Faktiska
årsarb
genomsnitt
jan-apr 2018

Administration vård

535

-8,3

Förändring
frånvaro årsarb
jämfört med
samma period
2017
5,6

AT-läkare och underläkare

140

18,5

0,2

18,2

Biomedicinska analytiker m fl

235

2,4

3,6

-1,2

Handläggare och administratörer

672

44,1

8,7

35,4

Kurator m fl

150

13,9

2,2

11,6

Kök och service

369

4,3

7,1

-2,8

Ledningsarbete

404

8,3

3,1

5,3

Psykologer

Förändring
årsarb jämfört
med samma
period 2017

Förändring
faktiska årsarb
jämfört med
samma period
2017
-13,9

98

5,7

4,3

1,4

301

0,9

4,1

-3,2

2 197

45,0

9,4

35,6

Specialistkompetent läkare

582

-13,9

-11,5

-2,4

ST-läkare

294

38,0

-0,6

38,6

77

-2,9

-2,0

-0,9

Tandläkare

153

4,5

3,5

1,0

Tandsköterskor m fl

291

10,8

2,3

8,5

Teknisk personal och hantv

360

13,1

3,1

10,0

Sjukgymnast/ arbetsterapeut
Sjuksköterskor

Tandhygienist
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Undersköterska/Skötare m fl

1 282

17,1

22,9

-5,8

Utb fritid och kultur

253

28,8

13,2

15,5

Övrig rehab och förebygg arb

120

9,8

2,5

7,4

67

2,5

-2,6

5,1

8 582

243

79

163

Övrig vård- och omsorgsarbete
Summa

Kostnaden för inhyrda läkare och sjuksköterskor uppgår efter första tertialet 2018 till drygt 63
miljoner kronor, vilket är 3 miljoner kronor högre än samma period 2017. Kostnaden har ökat
inom primärvården och den somatiska vården medan den har minskat inom psykiatri och
röntgen. Kostnaden för hyrsjuksköterskor, vilken ingår ovan, är till och med första tertialet 0,9
miljoner kronor, vilket är något lägre än förra året vid samma tid. Kostnaden för inhyrd
personal motsvarar 3,8 procent av personalkostnaderna för första tertialet. Det är högre än den
nationella indikatorn för oberoende av hyrpersonal från 2019, som ligger på 2 procent men en
klar förbättring jämfört med helår 2017, där andelen låg på 4,3 procent.

Region Jönköpings län, Tertialrapport

34(43)

MILJÖ, STÖD OCH SERVICE
Strategiska mål: Kostnadseffektiv upphandling
Framgångsfaktorer: Rätt beteende - avtal
Mätetal
Avtalstrohet inköp

Målvärde

Resultat

Analys

90%

93%

Fortsatt god måluppfyllelse

Hållbar utveckling 2017-2020
Inom ramen för regionens nya hållbarhetsprogram görs uppföljning av de inriktningsmål som
lagts fast för programperioden (2017-2020). Inriktningsmålen har brutits ned till årsmål, där
flertalet innebär successivt höjda mål mellan åren. 13 av målen/mätetalen följs för närvarande
upp tertialvis. Resultatet per april 2018 visar att fyra av målen uppnås, sex av målen delvis
uppnås och att tre av målen inte uppnås.
Energi: inom energiområdet uppnås minskningar både för regionens värme- och
elförbrukning, med prognos att årsmålen på max 86,5 respektive 78,5 kWh/m2 uppnås.
Särskilda energibesparande åtgärder har genomförts under 2017 tillsammans med skärpta
energikrav vid planerade nybyggnationer.
Tjänsteresor: användning av privatbil i tjänsten ökar totalt sett och inom fyra
verksamhetsområden av tio. En central åtgärd är att de nya riktlinjerna för möten och resor
aktivt kommuniceras ut inom respektive verksamhetsområde.
Livsmedel: flera av årsmålen inom livsmedelsområdet uppnås, bland annat när det gäller ökad
andel svenskodlade frukt och grönsaker och ökad andel fisk och skaldjur som svarar upp på
kriterier för hållbart fiske. Arbete pågår för att öka inköpen av svenskproducerat kött och
förbättra måluppfyllelsen när det gäller ökad andel ekologiska livsmedel, bland annat genom
fokus på omställning av icke-ekologiska produkter med de största inköpsvolymerna.
Byggmaterial: målsättningen att öka andel byggmaterial med hög miljöklassning (A+B enligt
Sunda Hus) på 80 procent är högt ställd. Handlingsplan för att öka andelen pågår.
Framgångsfaktorer: Vi är klimatsmarta
Uppdrag/mål: Energieffektiviteten ökar i vår verksamhet
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Levererad energi
värmeförbrukning

86,5
kWh/m2

85,1
kWh/m2

Prognos att målvärde för värmeförbrukning kommer
att uppfyllas.

Levererad energi
elförbrukning

78,5
kWh/m2

77,6
kWh/m2

Prognos att målvärde för elförbrukning kommer att
uppfyllas.

Uppdrag/mål: Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar
Mätetal
Tjänsteresor, antal

Målvärde

Resultat

Analys

-10 %

5,7 %

Ökad användning av privatbil i tjänsten inom fyra
verksamhetsområden av tio. Åtgärd genom bl a
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Mätetal

Målvärde

Resultat

km egen bil (privatbil)

Analys
förstärkt information kring nya riktlinjer för möten
och resor.

Tjänsteresor, antal
km poolbil (korttid)

-10 %

-1,9 %

Bilpoolsanvändningen ökar inom sex av tio
verksamhetsområden, men minskar något totalt
sett. Ökningar motiveras i flera fall av utvidgade
uppdrag, t ex primärvårdens samordningsansvar.

Andel miljöbilar
inom regionen

80 %

74,6 %

I det nya ramavtalet ställs krav enligt regeringens
miljöbilsdefinition.

Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö
Uppdrag/mål: Vi arbetar strukturerat med att minska negativ påverkan från kemikalier i
produkter och varor utifrån en tydlig kemikaliestrategi.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Andel A- och Bklassade byggmaterial
vid om- och
nybyggnation.

80 %

64,7 %

Handlingsplan för att öka andelen A och B-klassade
byggmaterial pågår.
Arbete med att uppdatering av struktur och
användarrättigheter ska göras och krav angående
Sunda hus i upphandlingar ska tydliggöras och
utbildningsprogram finns.

Uppdrag/mål: Vi väljer i första hand ekologiska livsmedel som uppfyller svenska krav
avseende djurhållning och övriga livsmedelskrav. I andra hand väljer vi livsmedel som
uppfyller svenska krav avseende djurhållning och övrig livsmedelskrav. I tredje hand väljer
vi ekologiska livsmedel.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Andel
svenskproducerat
oberett kött, mjölk och
ägg

90 %

86 %

Arbete fortskrider för ökad måluppfyllelse.

Andel svenskodlad
frukt och grönt

16 %

29,6 %

Mål uppnås.

Andel MSC-märkt
fisk och skaldjur

66 %

81,6 %

Mål uppnås.

Andel ekologiska
livsmedel

50 %

40,5 %

Arbete fortskrider för ökad måluppfyllelse.

Andel kaffe, te och
kakao med sociala och
etiska krav

90 %

89,9 %

Arbete fortskrider för ökad måluppfyllelse.

Aktiviteter

Analys

Inköpen av livsmedel bör anpassas efter säsong

Detta arbetas med kontinuerligt.
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Uppdrag/mål: Genom krav i upphandling och andra åtgärder erbjuder vi hälsosamma val
i våra restauranger och caféer.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Andel
hälsofrämjande
fikautbud för
möten/konferens

20 %

19 %

Arbete fortskrider för ökad måluppfyllelse.

Andel vegetariska
portioner i regionens
restauranger

18 %

17,3 %

Andel vegetariska måltider i nivå med mål.
Restauranggäst kan välja vegetariskt lunchalternativ
på buffé i alla regionens restauranger måndag till
fredag
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EKONOMI Region Jönköpings län
Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet
Mätetal
Ekonomi i balans

Målvärde

Resultat

Analys

0 tkr

-58 932tkr

Resultatet efter april är - 6 miljoner kronor och
avviker negativt från periodbudgeten med 59
miljoner kronor.

Resultatet något bättre än budget
Efter första tertialet redovisas ett underskott på 6 miljoner kronor, vilket är 59 miljoner kronor
sämre än periodbudget. Det förklaras främst av att verksamhetens nettokostnad är 50 miljoner
kronor högre än periodbudget. Skatter och generella statsbidrag visar 2 miljoner kronor bättre
än budget.
Finansnettot för tillgångar visar 12 miljoner kronor sämre än periodbudget, främst beroende
på reavinster/förluster samt att orealiserade nedskrivningar skett med minus 9 miljoner
kronor. Finansnettot för skulder (värdesäkring pensioner) visar 1 miljon kronor bättre än
periodbudget.
Resultatet till och med april är 49 miljoner kronor sämre än förra året vid samma tid trots att
första tertialet 2018 innehåller en reavinst för försäljning av fastighet med 27 miljoner kronor.
Det prognostiserade årsresultatet visar ett överskott på 230 miljoner kronor vilket är 15
miljoner kronor bättre än den reviderade budgeten på 215 miljoner kronor. Däremot är det en
resultatförsämring mot 2017 med 136 miljoner kronor. Prognosen hamnar i närheten av
budget mycket beroende på riktade statsbidrag, netto cirka 107 miljoner kronor, som ännu inte
fördelats ut i verksamheten och inte heller påverkar delårsresultatet. Förutsättningen för att
prognosen ska hålla kräver att insatserna, som sker för statsbidragen, klaras med de resurser
som finns och inte innebär kostnadsökningar av större omfattning, då verksamhetsområdenas
kostnader visar nästan 150 miljoner kronor mer än budget.
Verksamhetens nettokostnad beräknas till 10 409 miljoner kronor vilket är 66 miljoner kronor
lägre än budget. Skatter och generella statsbidrag beräknas till 10 688 miljoner kronor vilket
motsvarar 4 miljoner kronor högre än budget.
Resultatet före finansnetto beräknas därmed till 269 miljoner kronor, vilket är 70 miljoner
kronor bättre än budget.
Finansnettot för tillgångar beräknas bli positivt med 188 miljoner kronor, vilket är 58 miljoner
kronor sämre än budget, och även 30 miljoner lägre än 2017. Främst beror budgetavvikelsen
på att reaförluster och de orealiserade nedskrivningarna beräknas bli 65 miljoner kronor sämre
än budget.
Kostnaden för värdesäkring av pensioner beräknas till 236 miljoner kronor vilket är 4
miljoner kronor lägre än budget.
Prognostiserat resultat motsvarar 2,2 procent av skatter och generella statsbidrag.
Egenfinansieringsmålet beräknas inte kunna nås, då de prognosticerade investeringarna
överstiger resultatet exklusive avskrivningar med 270 miljoner kronor.
Egenfinansieringsgraden blir 69 procent, vilket är i nivå med budget. Målet är i normalfallet
och över tid 100 procent men i årets budget överstiger investeringarna resultatet exklusive
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avskrivningar med 281 miljoner kronor, vilket motsvarar 69 procent. Resultatprognosen är i
nivå med budget liksom bruttoinvesteringarna. Försäljning av anläggningstillgångar i form av
fastigheter, vilket inte budgeterats, beräknas till 36 miljoner kronor bidrar till
egenfinansieringen medan avskrivningarna, som också är en del av budgeterad
egenfinansiering blir 38 miljoner lägre än budget
Totalt för åren 2015-2018 beräknas investeringar ha finansierats med egna medel med 170
miljoner kronors marginal.
Tabell: Resultaträkning (mnkr)
Utfall
Tertial
1:2018

Prognos
2018

Utfall
Tertial
1:2017

Bokslut

766

2 390

724

2 236

-4 217

-12 423

-3 956

-11 854

-123

-376

-126

-398

-3 574

-10 409

66

-3 358

-10 016

2 805

8 415

-41

2 709

8 154

Generella statsbidrag/kommunal
utjämning

758

2 272

45

716

2 175

Verksamhetens resultat

-12

279

70

67

313

85

188

-58

44

218

-79

-236

4

-68

-165

-6

230

15

43

366

Intäkter
Kostnader
Avskrivning
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter

Finansnetto tillgångar
Finansnetto skulder/pensioner
Årets resultat

Avvikelse
årsbudget

2017

Verksamhetens nettokostnad kräver åtgärder och statsbidrag
Nettokostnaden beräknas bli 10,4 miljarder kronor, vilket är 66 miljoner kronor lägre än
budget. Nettokostnadsökningen blir 3,9 procent att jämföra med den budgeterade ökningen på
4,6 procent. För att nettokostnaden ska hamna på denna nivå krävs att planerade åtgärder får
effekt, då en fortsättning av första tertialets utfall pekar mot ett kostnadsutfall som är 85
miljoner kronor högre. Samtidigt får de riktade statsbidragens insatser inte innebära ökade
kostnader i någon större omfattning.
Intäktsökningen för skatteintäkter, statsbidrag och utjämning utgör 3,5 procent.
Tabell: Nämndsavvikelser (mnkr)
Nämnd

Periodavvikelse
-123
-88
-35

Prognosavvikelse
-213
-159
-54

Kostnadsomslutning
-11 211
-9 399
-1 813

Avvikelse
i procent
-1,9
-1,7
-3,0

ANA
varav verksamhetsområde
varav centralt

6
1
5

2
1
1

-493
-440
-53

0,5
0,3
1,9

TIM

3

3

-1 291

0,2

FS
varav verksamhetsområden
varav centralt
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varav verksamhetsområde
varav centralt

3
0

2
1

-1 280
-10

0,2
4,9

RS
varav verksamhetsområden
varav centralt

40
7
33

74
7
67

-2 667
-2 412
-255

2,8
0,3
26,3

RSÖ
varav riktade statsbidrag
varav internränta/avskrivning mm
varav pensioner mm

24
9
18
-3

199
131
58
10

-86
-47
13
-52

230,5
279,4
449,8
19,4

1
-50

1
66

-16
-15 765

9,2
0,4

RF
Totalt

Prognosen efter tertial 1 avseende FS nämnden är beräknad exklusive tillskott från nya riktade
statsbidrag. Dessa redovisas än så länge inom ramen för RSÖ (Regionstyrelsens övergripande
anslag) beroende på att de som tillkom 2018 med nytecknade överenskommelser mellan SKL
och staten inte fördelats ut ännu. Det innebär att FS nämndens resultat kommer att förbättras i
takt med att statsbidragsmedlen fördelas ut enligt fastställd rutin. Samtidigt sjunker då
resultatet för RSÖ i motsvarande omfattning. Detta kommenteras ytterligare under
ekonomiperspektivet för Folkhälsa och sjukvård ovan.

Personalkostnader ökar mycket mer än avtalsökning
Personalkostnaderna, beräknas öka med 4,5 procent. Då ingår satsningar till följd av
statsbidragsinsatser på 0,7 procent, motsvarande 30 miljoner kronor. Avtalsökningen
inklusive överhäng från 2017 utgör 3,0 procent. Den prognosticerade kostnadsökningen är
cirka 67 miljoner kronor högre än avtalsökningen.
Kostnaden för inhyrd personal uppgår efter första tertialet till 63 miljoner kronor, vilket är 3
miljoner kronor högre än samma period 2017. 2017 blev totalkostnaden 203 miljoner kronor.
Kostnaden fortsätter öka inom primärvården och inom den somatiska vården medan en
minskning har skett inom psykiatrin och medicinsk service, främst radiologin.
Kostnaden för hyrsjuksköterskor, vilken ingår ovan, är till och med första tertialet 0,9
miljoner kronor, vilket är i nivå med förra årets 1 miljon kronor vid samma tid.

Skatteintäkterna når inte budget
Skatteintäkterna beräknas uppgå till 8 415 miljoner kronor 2018 vilket är 41 miljoner kronor
lägre än budget. Prognosen bygger på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) bedömning
i april, vilken var 44 miljoner kronor högre än i februariprognosen.

Statsbidrag och utjämning bättre än väntat
Tabell: Statsbidrag och utjämning
Belopp i mnkr
Inkomstutjämning

Tertial 1
2018

Prognos20
18

Avvikelse
årsbudget

Tertial 1
2017

Bokslut 2017

561

1 683

-3

549

1 648
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Kostnadsutjämning

-108

-325

-6

-97

-292

Regleringsbidrag/avgift

-36

-108

61

-47

-140

Läkemedelsbidrag

317

952

-8

290

898

22

65

0

21

61

2

5

0

0

0

758

2 272

44

716

2 175

Välfärdsmiljard flyktingar
Livmoderhalsscreening
Summa

Avtalet avseende bidrag till läkemedelsförmånen för 2018 visar att regionen får nästan 976
miljoner kronor brutto. I avtalet ingår att 40 procent av erhållna läkemedelsrabatter inom
förmånen kommer återbetalas till staten. Bedömningen är att detta motsvarar cirka 28
miljoner kronor. Regionen beräknas även få del av vinst/förlustmodellen för Hepatit-C med
knappt 4 miljoner kronor. Totala läkemedelsbidraget 2018 beräknas därmed till knappt 952
miljoner, vilket är 8 miljoner kronor lägre än budget.
Bidragen och avgifterna inom utjämningssystemet visar 52 miljoner kronor bättre än budget
på årsbasis, där den största avvikelsen avser regleringsavgiften vilken blir 61 miljoner kronor
bättre än budget.
Välfärdsmedlen 2018 är på totalt 2 300 miljoner kronor till landstingen. De består av 900
miljoner kronor i generellt invånarbaserat stöd, vilket ger Region Jönköpings län 32 miljoner
kronor i regleringsbidraget/avgiften. Välfärdsmedlen innehåller även 1 400 miljoner kronor
avseende flyktingbaserat stöd. Regionen får cirka 65 miljoner kronor av dessa vilket
särredovisats i tabellen ovan.
Som en del i överenskommelsen om förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors
hälsa får landstingen 141 miljoner kronor som kompensation för uteblivna patientavgifter vid
fri livmoderhalsscreening. Detta ger knappt 5 miljoner kronor, vilka hanteras som ett generellt
bidrag då det 2019 kommer ingå i regleringsbidraget/avgiften.

Finansnettot sämre än budget
Till och med första tertialet redovisas ett positivt finansnetto för tillgångar på 85 miljoner
kronor som för helår beräknas uppgå till 188 miljoner kronor. Det är 58 miljoner kronor lägre
än budget, där 65 miljoner kronor avser realisationsförluster och nedskrivningar och 7
miljoner kronor avser högre intäkter för realisationsvinster, ränteintäkter, utdelningar och
återlikvider.
Utöver det redovisade finansnettot finns per 2018-04-30 orealiserade värdeökningar på 645
miljoner kronor.
Avkastning på finansiella tillgångar tillsammans med orealiserade värdestegringar uppgår för
fyra månader till 1,75 procent. Den prognostiserade årsavkastningen utgör 6,0 procent.
Finanskostnaderna för skulder, det vill säga värdesäkring av pensioner, visar till och med
första tertialet en kostnad på 79 miljoner kronor. På helår beräknas kostnaden bli 236 miljoner
kronor. Det är 4 miljoner kronor lägre kostnad än budget.

Egenfinansiering av investeringar
Årets prognostiserade resultat på 230 miljoner kronor jämte avskrivningsmedel på 376
miljoner kronor ger ett utrymme för egenfinansiering av investeringar på 606 miljoner kronor.
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Då nettoinvesteringarna beräknas uppgå till 876 miljoner kronor innebär det att resultatet är
270 miljoner kronor för lågt för att årets investeringar ska finansieras med egna medel.
Egenfinansieringsgraden beräknas bli 69 procent. I normalfallet och över tid är målet
egenfinansiering till 100 procent. På grund av de höga investeringsplanerna var budgeten inte
egenfinansierad utan investeringsbudgeten översteg budgetresultatet exklusive avskrivningar
med 281 miljoner kronor, vilket motsvarar 69 procent.
Totalt för åren 2015-2018 beräknas investeringar ha finansierats med egna medel med 170
miljoner kronors marginal.
Bruttoinvesteringarna på 914 miljoner kronor är 4 miljoner kronor högre än budgeterat. Av de
beräknade investeringarna utgörs 8 miljoner kronor av immateriella tillgångar i form av
programvaror, 726 miljoner kronor av byggnader samt 180 miljoner kronor av övriga
materiella tillgångar som IT-utrustning, medicinteknik, byggnadsinventarier och bilar. Utöver
bruttoinvesteringarna så ingår försäljning av anläggningstillgångar, främst en fastighet, med
36 miljoner kronor samt en återbetalning på 2 miljoner kronor av föregående års
bussdepåinvestering.
Under årets första tertial har bruttoinvesteringar genomförts för cirka 223 miljoner kronor.
Tabell: Beräknade större utbetalningar för fastighetsinvesteringar
Byggprojekt

Utbetalning 2018,
miljoner kronor

Hus D1 Ryhov

290

Hus 37 Eksjö

190

Op-IVA Värnamo

60

Komponentbyten

60

Råslätt VC

35

Onkolog etapp 2

27

MR-kamera Värnamo

19

Ekonomisk ställning – fortfarande positiv soliditet
Det egna kapitalet beräknas öka under året motsvarande överskottet på 230 miljoner kronor.
Det innebär att soliditeten som blev positiv för första gången någonsin 2016 kommer vara
positiv även 2018 och ligga på 5,6 procent.
Kassaflödet under året beräknas bli negativt med 75 miljoner kronor, främst till följd av den
höga investeringsnivån. Det ligger i nivå med de budgeterade minus 80 miljoner kronorna.
Resultatet är högre än budget men det har gynnats av lägre avskrivningar och en reavinst vid
försäljning, vilket inte påverkar likviditeten. Ur kassaflödeshänseende bidrar den löpande
verksamheten med 45 miljoner lägre likvider än budget. Bruttoinvesteringarna ligger i nivå
med budget medan försäljningen av anläggningstillgångar bidrar positivt med 36 miljoner
kronor. I budgeten ingick även utbetalning av de för Båramo avsatta 16 miljonerna. Detta
beräknas nu inte ske förrän 2019 varför årets kassaflöde påverkas positivt jämfört med
budget.
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Tabell: Nyckeltal

Soliditet %
Likviditet (omsättningstillgångar/kortfristiga skulder)

Prognos
2018

Bokslut
2017

+5,6

+3,8

3,2

3,2

Balanskravsutredning
Region Jönköpings län redovisar pensionskostnader enligt så kallad fullfonderad modell. Då
delårsrapporten främst bidrar till den interna styrningen och uppföljningen, redovisas
detaljerade jämförande resultat och ställning enligt blandmodell endast i årsredovisningen.
Det prognosticerade balanskravsresultatet enligt blandmodellen beräknas bli +93 miljoner
kronor. Då Region Jönköpings län inte har några balanskravsunderskott kvar sedan tidigare år
finns inget underskott att återställa.

Redovisningsprinciper
Redovisningen påverkas mellan åren mycket ryckigt av basbeloppsförändringar och eventuell
så kallad bromseffekt på pensionerna. För att utjämna detta redovisas pensionernas finansiella
kostnader som ett rullande genomsnitt för tre år, i enlighet med beslut i budget. För 2018 har
detta medfört en minskad avsättning med 34 miljoner kronor och ackumulerat en ökad
avsättning med 73 miljoner kronor.
I övrigt inga förändringar av redovisningsprinciper sedan årsredovisningen 2017.
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Resultaträkning

Verksamhetens intäkter

Tertialutfall Prognosutfall Diff mot
2018T1
2018
budget

Tertialutfall Utfall
2017T1
2017

766,2

2 389,9

723,6

2 235,9

-4 217,1

-12 423,0

-3 956,2

-11 854,1

-123,5

-375,8

-125,6

-398,2

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD

-3 574,4

-10 409,0

65,9

-3 358,2

-10 016,3

Skatteintäkter

2 805,1

8 415,3

-40,7

2 709,3

8 153,7

757,7

2 272,4

44,5

716,0

2 175,1

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Generella statsbidrag o utjämningssystem
Res före finansnetto

-11,6

278,7

69,7

67,1

312,5

Finansiella intäkter tillgångar

100,8

260,5

6,5

56,0

272,6

Finansiella kostnader tillgångar

-16,2

-72,9

-64,9

-11,7

-55,0

Finansiella kostnader skulder (värdesäkring pensioner)

-78,8

-236,3

3,7

-67,9

-164,5

RES FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER

-5,8

230,0

15,0

43,5

365,7

Extraordinära poster

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ÅRETS RESULTAT

-5,8

230,0

15,0

43,5

365,7

Finansiella nyckeltal
Likviditet
Soliditet fullfondering
Soliditet blandmodell
Nettokostnad/skatt o bidrag
Resultat före extraord./skatter o statsbidrag
Nettkostnadsökning mot föregående år
Nettkostnadsökning mot föregående år jämförbar
Skatte-och statsbidragsökning mot fgår
Egenfinansieringsgrad investeringar
Rörelsekapital
Rörelsekapital i förhållande till ext utgifter

Tertialutfall Prognosutfall
2018T1
2018

Tertialutfall Utfall
2017T1
2017

3,16

3,19

4,04

3,7%

5,6%
46,5%
97,4%
2,2%
3,9%
4,0%
3,5%
69,2%
4 863 mkr
38,0%

1,6%

100,3%
-0,2%
6,4%
7,2%
4,0%
4 921 mkr

Definitioner:
Likviditet: Visar landstingets betalningsförmåga på kort sikt. Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder
Soliditet: Visar landstingets betalningsförmåga på lång sikt. Eget kapital / Totala tillgångar
Egenfinansieringsgrad investeringar: Resultat före extraord.poster exkl avskrivningar - skuldökning pensionsansvarsförbindelse / nettoinvestering
Rörelsekapital: Avspeglar landstingets finansiella styrka. Omsättningstillgångar - Kortfristiga skulder
Rörelsekapital i förhållande till verksamhetens kostnader inkl. avskrivningar: (Omsättningstillgångar - Kortfristiga skulder) / Verksamhetens kostnader

3,21

3,8%
47,2%
98,0%
97,0%
1,3%
3,5%
5,5%
4,1%
5,1%
114,5%
5 204 mkr 4 953 mkr
40,4%

Uppgiftslämnare

Förvaltning/resultatområde
Regionen totalt

BALANSRÄKNING (mnkr, en decimal)

Tertialbokslut
per 2018-04-30

Prognos
2018

Bokslut
2017

Tillgångar
A. Anläggningstillgångar
I. Immateriella anläggningstillgångar

10xx

64,1

63,5

70,6

1. Mark och byggnader

11xx

3 254,7

3 681,7

3 135,7

2. Maskiner och inventarier

12xx

760,3

775,3

784,0

13xx

170,7

170,6

172,9

4 249,7

4 691,1

4 163,2

49,7

49,3

48,6

745,5

754,5

739,6

II. Materiella anläggningstillgångar

III. Finansiella anläggningstillgångar
Summa Anläggningstillgångar
B. Omsättningstillgångar
I. Förråd

14xx

II. Fordringar

15xx-17xx

III. Kortfristiga placeringar

18xx

5 889,6

5 764,5

5 831,3

IV. Kassa och bank

19xx

512,9

519,0

527,2

7 197,7

7 087,3

7 146,7

11 447,4

11 778,4

11 309,9

429,0

429,0

63,3

-5,8

230,0

365,7

423,173

659,0

429,0

8 658,4

8 808,5

8 565,9

16,1

16,1

16,1

8 674,6

8 824,7

8 582,0

72,9

71,0

74,2

2 276,8

2 223,8

2 224,8

2 349,6

2 294,8

2 299,0

11 447,4

11 778,4

11 309,9

Pensionsåtagande inklusive löneskatt

0,0

0,0

Pensionsåtagandeförändring

0,0

0,0

74,4

74,4

Summa Omsättningstillgångar
Summa Tillgångar
Eget kapital, avsättningar och skulder
A. Eget kapital
I. Landstingskapital
III. Årets resultat

3xxx-8xxx

Summa Eget kapital
B. Avsättningar
I. Avsättningar för pensioner

221x-222x

II. Övriga avsättningar

223x

Summa Avsättningar
C. Skulder
I. Långfristiga skulder

23xx

II. Kortfristiga skulder

24xx-29xx

Summa Skulder
Summa Eget kapital, avsättningar och skulder

Ansvarsförbindelse:

Borgensåtagande (motorvagnar m.m.)

