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PROTOKOLL 1(5) 

Diarienummer 

 

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 8-19 
Tid: 2015-02-04 kl. 13.00-15.00 

Plats: Regionens hus, sal A 

Närvarande: Beslutande:  
Malin Wengholm (M),  
Torbjörn Eriksson (KD),  
Maria Hörnsten (S),  
Jonas Magnusson (S),  
Martina Jansson, (S),  
Mona-Lisa Hagström-Svensson (S) ersätter Anders 
Berglund (S),  
Annika Hansson (S),  
Jon Heinpalu (MP),  
Anders Gustafsson (SD),  
Tomas Erazim (M),  
Gun Lusth (M),  
Per Eriksson (C),  
Jonas Lindahl (KD),  
Mari Lindahl (FP),  
Lennart Karlsson (V) 
Ersättare:  
Morgan Malmborg (SD) 1:e ersättare,  
Raymond Pettersson (C) 1:e ersättare,  
Nils-Erik Davelid (FP) 1:e ersättare,  
Monica Samuelsson (KD) 1:e ersättare 
Irene Oskarsson (KD), 
Övriga:  
Agneta Jansmyr, regiondirektör t.o.m. § 13 
Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör 
Ola Lundmark, utbildnings och kulturdirektör 
Jörgen Lindvall, kulturchef t.o.m. § 12 
Per-Ola Nilsson, tf. verksamhetschef Smålands 
Musik och Teater tom § 16 
Lena Bohman Hjelmstedt, nämndsekreterare 
  

§8 Val av protokollsjusterare 
Nämnden utser Martina Jansson att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden. 

§9 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag med tillägg av en 
informationspunkt om Länsmuseet och en punkt om det statliga 
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bidraget inom Samverkansmodellen. 

§10 Anmälan av informationshandlingar 
Informationshandlingarna anmäls och läggs till handlingarna enl. 
bilaga. 

§11 Aktuell information 
• Regionala utvecklingsdirektören lämnar information om 

företagsstöd. En typ av bidrag där Regionen övertagit 
uppdraget från Länsstyrelsen. Dessa bidrag är ofta på 
mindre belopp. 

§12 Utbildning för nämnden 
Kulturchefen informerar om den verksamhet som Region 
Jönköpings län bedriver inom Kultur och utveckling. Inom 
verksamheten finns Länsbiblioteket, Bild och form inkl. 
konstnärlig gestaltning för regionens lokaler, hemslöjd, film, dans 
och utveckling mot en fristadsregion. 
Nämndens ledamöter diskuterar och ställer frågor. 
T.f. verksamhetschefen för Smålands musik och teater berättar 
om verksamheten och vad man gjort under 2014. Föregående år 
genomfördes 1400 evenemang varav hälften var egenproducerat. 
Statistik och planer inför framtiden presenteras. 
Diskussion och frågor följer. 

§13 Aktuell information 
• Regionala utvecklingsdirektören lämnar information om 

rapporten om Företagens villkor och verklighet 2014, en 
rapport från Tillväxtverket. Där det bl.a. finns information 
om företagens svårigheter i länet. 

§14 Kulturting 
Information lämnas om det Kulturting som äger rum 12-13 mars 
på Kungsporten i Huskvarna. Samtliga ledamöter som har 
möjlighet uppmanas att delta helst bägge dagarna. Följande 
ledamöter anmäler sig: Mona-Lisa Hagström- Svensson, Jonas 
Magnusson, Maria Hörnsten, Raymond Pettersson (fredag), Mari 
Lindahl, Jon Heinpalu, Lennart Karlsson, Gun Lusth, Tomas 
Erazim (fredag), Torbjörn Eriksson, Annika Hansson, Nils-Erik 
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Davelid (fredag), Monica Samuelsson (torsdag), Margareta 
Andersson, Per Eriksson (fredag) och Malin Wengholm. 
Om det är fler ledamöter som har möjlighet att delta anmäls detta 
till sekreteraren så snart som möjligt. 

§15 
Dnr 

RJL 
2015/ 
15 

Delegationsordning – Nämnd för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 
att godkänna föreliggande delegationsordning för nämnden.  
 
Protokollsanteckning från Socialdemokratiska gruppen och 
Miljöpartiet: 
Med beaktande av nedanstående kan vi ställa oss bakom förslaget 
om delegationsordning. Vi yrkar på att delegationsordningen samt 
riktlinjer för rätt att teckna avtal blir föremål för nytt 
ställningstagande hösten 2015. 
Vi uppfattar inte att nämnderna har tydligt ansvar och budget 
enligt kommunallagen. Vi anser även att regionens jurist bör vara 
med i beredningen av ovanstående. 
 
Sammanfattning 
Nämndens möjlighet att delegera beslutsfattande är reglerat i 
kommunallagen. I delegationsordningen preciseras vad presidiet, 
nämndens ordförande, regional utvecklingsdirektör, 
verksamhetsdirektör Utbildning o kultur och rektorerna vid 
gymnasieskolor och folkhögskolor har rätt att fatta beslut om. 
Ordföranden informerar nämnden om att diskussion om en 
generell uppföljning av samtliga delegationsordningar har förts i 
regionstyrelsens arbetsutskott och kommer att ske under hösten. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-01-05 
 
Beslutet skickas till 
Regional utvecklingsdirektör, verksamhetsdirektör utbildning och 
kultur och rektorerna. 
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§16 
Dnr 
RJL 
2015/ 
244 

Särskilda satsningar Regional kulturplan 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 
för 2015 
att anslå 250 000 till Fristadsverksamheten samt 
att anslå 400 000 till Smålands kulturfestival. 
 
Sammanfattning 
I november 2014 antog landstingsfullmäktige Regional kulturplan 
2015-2017. I denna redovisas mål och prioriteringar för de olika 
konstområdena. För respektive verksamhetsområde beskrivs 
särskilda satsningar med stöd i planperiodens kulturpolitiska 
prioriteringar. För 2015 föreslås Fristäder och Smålands 
kulturfestival tilldelas medel. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-01-23 
 
Beslutet skickas till 
Fristadsverksamheten och Smålands kulturfestival                                  

§17 Årsmöte Folkhögskoleföreningen inom SKL  
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar  
att utse Gun Lusth till ordinarie representant vid årsmötet med 
Jonas Magnusson som ersättare. 

§18 Länsmuseet 
Ledamot Raymond Pettersson, som även är ordförande i 
Länsmuseets styrelse, lämnar information om Länsmuseet med 
anledning av den senaste tidens uppmärksamhet i media.  

§19 Samverkansmodellen 
Ordföranden lämnar information om att det statsbidrag som 
regionen får inom Samverkansmodellen i år är minskat med 
450 000 vilket beror på omprioritering. Då bidragen till 
kulturtidskrifter inte skulle minskas togs istället medel från 
regionernas statsbidrag.  
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Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Malin Wengholm Martina Jansson  
 
 
 
Protokollet är justerat 2015-02 -      och justeringen är tillkännagiven på 
Landstingets anslagstavla samma dag. 
 
 


