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PROTOKOLL 1(6) 

Diarienummer 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 67-81 
Tid: 2015-06-03 kl. 13.00-16.00 

Plats: Regionens hus, Sal A 

Närvarande: Beslutande: Malin Wengholm (M),  
Torbjörn Eriksson (KD),  
Maria Hörnsten (S) t.o.m. § 80,  
Jonas Magnusson (S),  
Marina Jansson (S),  
Anders Berglund (S),  
Annika Hansson (S),  
Jon Heinpalu (MP),  
Anders Gustafsson (SD),  
Tomas Erazim (M),  
Gun Lusth (M),  
Raymond Petersson (C) ersätter Per Eriksson (C), 
Jonas Lindahl (KD),  
Mari Lindahl (FP),  
Lennart Karlsson (V) 
Ersättare:  
Mihai Banica (MP) 1:e ersättare,  
Morgan Malmborg (SD) 1:e ersättare,  
Margareta Andersson (KD), 1:e ersättare 
Nils-Erik Davelid (FP) 1:e ersättare,  
Mona-Lisa Hagström Svensson (S) ordinarie fr.o.m. 
§ 81 
Övriga:  
Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör, 
Agneta Jansmyr, regiondirektör, 
Jörgen Lindvall, kulturchef, tom § 76 
Carl-Johan Sjöberg t.f. chef utbildning och kultur, 
Britt Wengholm sakkunnig livsmiljö och 
attraktivitet, 
Lars Wallström, controller,  
Göran Stenström, ekonomichef,  
Anneli Sveningsson Rydell, projektansvarig, 
Johanna Sjöström, sakkunnig arbetsmarknad fr.o.m. 
§ 77  
Lena Bohman Hjelmstedt, nämndsekreterare 
  

§ 67 Val av protokollsjusterare 
Nämnden utser Anders Gustafsson att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden. 
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§ 68 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag med tillägg av 
återremissen Österängens konsthall, budget för förtroendevalda 
och traineejobb 
 

§ 69 Anmälan av delegationsbeslut 
Sammanställning av delegationsbeslut anmäls och läggs till 
handlingarna enl. bilaga. 
 

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

§ 71 Aktuell information 
• Regionala utvecklingsdirektören lämnar information om 

att man nu anställt en projektledare för arbetet med 
höghastighetsbanan inom regionen. 

• Regionala utvecklingsdirektören meddelar att regionen fått 
resurser för att anställa en bredbandssamordnare, en 
uppgift som tidigare legat på Länsstyrelsen. 

• Det meddelas också att det är en nationell agenda på gång 
kring KKN, kulturella och kreativa näringar 

• Delårsrapporten presenteras av Lars Wallström och Göran 
Stenström. 

• Ordföranden lämnar information om Leader och om de 
nya reglerna som EU gör bedömningar efter. 

• Ordföranden och 2:e vice ordföranden lämnar information 
från möte på Näringsdepartementet där bl.a. integration 
och bredband diskuterades 

• Projektansvarig lämnar information om strukturfonder och 
om vilka projekt som fått stöd. 
 

§ 72 
RJL 
2015/ 

Yttrande 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 
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556 • godkänna föreliggande yttrande som svar till Åsens by.  

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har av Åsens by getts möjlighet att yttra 
sig över rubricerade utvecklingsstrategi.  
 
Beslutet skickas till 
Åsens by 
 

§ 73 
RJL 
2015/ 
441 
  

Yttrande över Riksantikvarieämbetets rapport 
om farokonventionen – Europarådets 
ramkonvention om kulturarvets samhälleliga 
värde 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• godkänna föreliggande yttrande som svar till 
Kulturdepartementet. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har av Kulturdepartementet getts 
möjlighet att yttra sig över rubricerat betänkande.   
 
Beslutet skickas till 
Kulturdepartementet 
 

§ 74 
RJL 
2015/ 
874 

Yttrande över betänkande, Service i glesbygd 
från Näringsdepartementet 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• godkänna föreliggande yttrande som svar till 
Näringsdepartementet.  

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har av Näringsdepartementet getts 
möjlighet att yttra sig över rubricerat betänkande.  
 
Beslut skickas till 
Näringsdepartementet 
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§ 75 Principer för större utvecklingsprojekt 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• Ge regionledningskontoret i uppdrag att ta fram principer 
för hur större regionala utvecklingsprojekt ska hanteras. 
Ett förslag är att vid större ansökningar t.ex. över tre 
miljoner så ska en extern granskning ske. 

 
Sammanfattning 
Presidiet har aktualiserat frågan om hur större utvecklingsprojekt 
ska hanteras. 
 

§ 76 
RJL 
2015/ 
710 

Budget 
Regionala utvecklingsdirektören går igenom förutsättningarna för 
budgeten. Förslag till prioriteringar och strategiska mål inom de 
olika områdena attraktivitet och kultur, arbetsmarknad och 
kompetensförsörjning, utbildning och innovation och 
näringslivsutveckling presenteras. Ett förslag är att inrätta tre nya 
tjänster inom regional utveckling för att arbeta med 
kompetensförsörjning, projektadministration och  
extern finansiering/ internationalisering. 
Beslut om budgeten tas vid nämndens sammanträde 17 juni. 
 

§ 77 Österängens konsthall 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• Ta upp ärendet om bidrag till Österängens konsthall på 
nämndens sammanträde 17 juni. 

 
Sammanfattning 
Lennart Karlsson tar upp frågan om bidrag till Österängens 
konsthall som återremitterades vid nämndens möte 6 maj. 
 

§ 78 Förtroendemannabudget 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 
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• Ge presidiet i uppdrag att tillskriva regionstyrelsen om 
uppräkning av anslaget till nämnden. 

Sammanfattning 
Ordföranden redogör för hur budgeten ser ut för nämndens 
kostnader för förtroendemännen.  
 

§ 79 Traineejobb 
Maria Hörnsten tar upp frågan om Traineejobb i regionen. 
Ordföranden meddelar att underlaget för hur detta ska fungera 
inte är klart ännu från departement och SKL. Frågan ska 
behandlas i regionstyrelsens arbetsutskott när de nya 
bestämmelserna är klara. 
Protokollsanteckning från socialdemokratiska gruppen och 
miljöpartiet: 
Vi vill understryka vikten av att Region Jönköpings län tar fram 
en plan för hur regeringens beslut om traineejobb ska 
implementeras i vår region. 
 

§ 80 Underskrifter av yttranden 
Anders Berglund tar upp frågan om vem som ska skriva under 
yttranden som lämnas från nämnden. Idag skrivs de under av 
regionstyrelsens ordförande och regiondirektören. 
Nämnden ställer sig bakom förslaget att remissyttranden som 
lämnas från nämnden ska undertecknas av nämndordföranden. 
 
Beslut skickas till 
Regionstyrelsens ordförande  
Regiondirektör 
 

§ 81 Utbildning för nämnden 
Johanna Sjöström sakkunnig för arbetsmarknad lämnade 
information om projekt som arbetar med stärkt 
yrkeshögskolesamverkan och bättre folkhälsa och stärkt 
arbetskraftsförsörjning genom förbättrad integration. Information 
lämnades kring yrkeshögskoleutbildningar, bristyrken och antalet 
sökta och beviljade yrkeshögskoleutbildningar i länet och landet. 
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Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Malin Wengholm Anders Gustafsson  
 
 
 
Protokollet är justerat 2015 - 06    -      och justeringen är tillkännagiven på 
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
 
 


