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PROTOKOLL 1(6) 

Diarienummer 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 131-141 
Tid: 2016-11-15 kl. 12.30-15.40 

Plats: Qulturum, Originalet 

Närvarande: Beslutande:  
Malin Olsson, (M) ordförande §§ 131-136 
Raymond Pettersson (C) ers. Malin Olsson §§ 137- 141 
Torbjörn Eriksson (KD) 1:e vice ordförande, ordförande 
§§137-141 
Maria Hörnsten (S) 2:e vice ordförande 
Jonas Magnusson (S) 
Martina Jansson (S) 
Anders Berglund (S)  
Annki Stark (S)  
Eva Ekenberg (MP) ers. Jon Heinpalu (MP)  
Margareta Andersson (KD) ers. Anders Gustafsson (SD) 
Carina Bardh (M)  ers. Tomas Erazim (M) 
Gun Lusth (M) 
Per Eriksson (C) 
Jonas Lindahl (KD)  
Mari Lindahl (L)  
Lennart Karlsson (V) 
 
Ersättare:  
Fredrik Johansson (S) 1:e ersättare 
Johan Starck (S) 1:e ersättare 
Kjell Ekelund (S)  
Morgan Malmborg (_) 
Raymond Pettersson (C) 1:e ersättare  
 
Övriga:  
Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör 
Lars Johansson, utbildnings- och kulturdirektör 
Lars Wallström, controller 
Linda Byman, nämndsekreterare 
Johanna Sjöström, sakkunnig arbetsmarknad 
Julia Sandwall, projektledare utbildning och kultur 
Tomy Eklöv, Landstingsarkivarie 
Lena Bohman Hjelmstedt, sakkunnig samhällsplanering 
  

§131  Val av protokolljusterare 
Nämnden väljer Per Eriksson (C) att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden. 
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§132  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 
Informationsärendet kulturvaneundersökning, sydsvenska 
samarbetet utgår.               

§133  Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: RJL 2016/56 
 
Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till 
handlingarna. 

§134  Anmälan av informationshandlingar 
Diarienummer: RJL 2016/54 
 
Sammanställning av informationshandlingar anmäls och läggs till 
handlingarna. 
 
Nämnden ger rektor på Sörängens folkhögskola i uppdrag att 
besvara inkommen skrivelse RJL 2016/3529 

§135  Anmälan av kurser och konferenser 
Ordföranden redogör för av presidiet beviljade kurser och 
konferenser. 

• Smålandsdagen, 30 november Jönköping 
Raymond Pettersson (C) och Maria Hörnsten (S) deltar  

• Hur får vi grundläggande service till alla i Jönköpings län, 
Nässjö 8 december 
Samtliga ledamöter beviljas att delta. 

§136  Informationsärenden och aktuellt 
• Månadsrapport per oktober 2016, Lars Wallström 
• Informerar om nuläget för Regional utvecklingsstrategi, 

Johanna Sjöström 
• Pågående och aktuella projekt inom regional utveckling 

samt rapporterar om, jämställd regional tillväxt 2016-
2018. Ulrika Geeraedts 

• Information om aktuella projekt inom utbildning och 
kultur, Lars Johansson 
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• Projekt integration/kultur, kulturinsatser för asylsökande 
och nyanlända, Julia Sandwall 

§137  Granskning av diarieföring  
Diarienummer: RJL 2016/2882 
 
Beslut  
Nämnden beslutar att 

• Ställa sig bakom föreliggande tjänsteskrivelse som svar till 
Regionens revisorer. 

 
Sammanfattning  
Region Jönköpings läns revisorer redovisar genom skrivelse 
2016-09-01 sin granskning av Regionens diarieföring. Syftet med 
granskningen har varit att bedöma om befintliga system och 
rutiner för ärendehantering och allmänna handlingar är 
ändamålsenliga och tillgodoser de krav som framgår av gällande 
lagstiftning respektive regionens interna regelverk. Revisorerna 
lämnar ett antal rekommendationer. 
 
I föreliggande tjänsteskrivelse redovisas vilka åtgärder som 
regionstyrelsen samt respektive nämnd vidtagit och planerar med 
bäring på de rekommendationer som revisorerna redovisar. 
 
Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-30 
• Revisorernas Granskning av diarieföring RJLR 2016/3 

daterad 2016-09-01 
 
Beslutet skickas till  
Regionstyrelsen 

§138  Nämndernas ansvar för arkiv- och 
dokumentvård 
Diarienummer: RJL 2016/3339 
 
Beslut  
nämnden beslutar att verksamheter inom nämndens 
ansvarsområden  
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1. ska hantera handlingar och information enligt 

arkivreglementet och dess bilagor, antagna av fullmäktige 
2016-06-21.  

2. ska regelbundet informera nämnden om verksamheternas 
arbete med arkivvård och arkivorganisation.  

3. ska utse arkivansvariga och arkivredogörare i enlighet 
med dokumenten Riktlinje för arkivansvarigas uppgifter 
och Riktlinje för arkivredogörares uppgifter. Redovisning 
ska göras till nämnden.  

4. samråd ska ske mellan verksamheten och centrala 
arkivfunktionen innan regionarkivarien beslutar om 
gallring av handlingar och information.  

5. ska följa dokumentet Riktlinje för nämndernas ansvar för 
hantering av arkiv i Region Jönköpings län vad gäller 
arkivvården, arkivorganisation, informationsredovisning 
samt bevarande och långtidsförvaring av digital 
information. 

 
Sammanfattning  
Enligt Arkivlagen ska varje nämnd ansvara för vården av sitt 
arkiv om inte arkivmyndigheten övertagit det ansvaret. I detta 
ingår att vid registrering av handlingar ta hänsyn till vad som ska 
bevaras och framställa handlingar på rätt sätt. Det innebär också 
att ha en lämplig organisation för arkivarbetet och upprätta de 
dokument som lagen kräver.   
 
Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-18 
 
Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret, kansli  

§139  Från ett digitalt våningsplan till en stillhet i 
Arktis, Grenna Polarcenter 
Diarienummer: RJL 2016/2405 
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Beslut  
Nämnden beslutar att 

• projektet ”Från ett digitalt våningsplan till en stillhet i 
Arktis” beviljas regionalt verksamhetsstöd ur det statliga 
anslaget 1:1 enligt följande: 
 
År 2016         500 000 kr 
År 2017      1 000 000 kr 
År 2018         500 000 kr 

 
Sammanfattning  
Grenna Museum med polarcenter söker projektmedel för att 
utveckla sina utställningar. Insamlingsområdet med 
expeditionshistoria och koppling till dagens forskning i 
polarvärlden är unikt i landet. Genom projektet vill man utvidga 
sina utställningar och komplettera dem med digitala interaktiva 
stationer.  
 
Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-07 
• Ansökan om regionala projektmedel Jönköpings län 

daterad 2016-08-26 
• Underlag till projektbeslut 

 
Beslutet skickas till  
Grenna Museum 

§140  Tidsplan och arbetsstruktur för ny kulturplan 
Diarienummer: RJL 2016/2976 
 
Beslut 
Nämnden beslutar att 

• Politisk styrgrupp består av presidiet plus ytterligare en 
ledamot från den politiska ledningen och en ledamot från 
oppositionen. Till ledamöter, utöver presidiet, utses Mari 
Lindahl (L) och Jon Heinpalu (MP). 

 
Beslutet skickas till  
Regionledningskontoret 
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§141  Övriga frågor 
Maria Hörnsten (S) föreslår att nämndsammanträdet i december 
börjar kl.11.00. 
  

Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras 

 

Malin Olsson   Torbjörn Eriksson    Per Eriksson 
 
 
 
Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
 
 


