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Regionrevisionen  

 

 

Regionfullmäktige  

För beaktande: Nämnden för arbetsmarknad, 

näringsliv och attraktivitet 

Granskning av styrning och uppföljning av 
Smålands Musik och Teater (SMOT) 
Region Jönköpings län utövar sitt regionala kulturansvar genom bland annat 

kulturinstitutionen Smålands Musik och Teater (SMOT). Under hösten 2017 

genomförde SMOT musikaluppsättningen Les Misérables som blev en stor 

publiksuccé men redovisade ett underskott.  

 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA) beslutade under 

våren 2018 om ett utredningsdirektiv gällande Utredning för vidareutveckling av 

Smålands Musik och Teater. I utredningsdirektivet anges bland annat uppdraget 

att analysera verksamhetens ekonomi och förutsättningar i relation till framtida 

utveckling i syfte att föreslå eventuella förändringar när det gäller organisation.   

 

Rapporten i sin helhet är bifogad detta missiv. 

Revisorernas bedömning och rekommendationer 

Revisorerna bedömer att ANA under år 2018 i begränsad utsträckning haft en 

ändamålsenlig ekonomisk styrning och uppföljning av SMOT. Revisorerna 

grundar sin bedömning på att det endast finns en begränsad spårbarhet i nämndens 

styrning och uppföljning av SMOT. Revisorerna bedömer vidare att nämnden har 

haft en alltför passiv styrning och uppföljning avseende SMOT.  

 

Revisorerna bedömer däremot att den åtgärdsplan som SMOT vidtagit varit till 

gagn för den ekonomiska styrningen av verksamheten. Den ekonomiska 

styrmodell som SMOT tagit fram för verksamheten bör leda till att den 

ekonomiska styrningen blir tydligare och att uppföljningen blir mer 

ändamålsenlig. 

 
 

 

 

 

Revisorerna rekommenderar Region Jönköpings län att: 

 säkerställa att beslutad åtgärdsplan avseende SMOT genomförs 

 i större utsträckning arbeta med uppföljning och utvärdering på ett 

mer systematiskt sätt för att säkerställa att fattade politiska beslut 

verkställs 

 säkerställa att verksamheten på SMOT årligen redovisar planer och 

uppföljning för ansvarig nämnd 
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Svar  
Regionrevisionen föreslår att regionfullmäktige ger nämnden för arbetsmarknad, 

näringsliv och attraktivitet i uppdrag att senast 19 augusti 2019 svara på vilka 

åtgärder som kommer att vidtas till följd av granskningens resultat och 

revisorernas rekommendationer. 
 

 

 

Göte Wahlström   Rolf Westmar 

Ordförande   Vice ordförande 

 

 


