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PROTOKOLL 1(9) 

Diarienummer 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 82-96 
Tid: 2015-06-17 kl.13.00-15.25 

Plats: Regionens hus, Sal A 

Närvarande: Beslutande: Malin Wengholm (M), 
Torbjörn Eriksson (KD),  
Maria Hörnsten (S),  
Mona-Lisa Hagström Svensson (S) ersätter Jonas 
Magnusson (S),  
Kjell Ekelund (S) ersätter Martina Svensson (S), 
Anders Berglund (S),  
Annika Hansson (S),  
Jon Heinpalu (MP),  
Morgan Malmborg (SD) ersätter Anders Gustafsson 
(SD),  
Anders Wilander (M) ersätter Tomas Erazim (M), 
Gun Lusth (M),  
Per Eriksson (C),  
Jonas Lindahl (KD),  
Nils-Erik Davelid (FP) ersätter Mari Lindahl (FP) 
Lennart Karlsson (V) 
Ersättare: Raymond Pettersson (C) 
Mihai Banica (MP), 
Övriga: 
Carl-Johan Sjöberg, tf. chef för utbildning och 
kultur 
Lars Wallström, controller 
Jörgen Lindvall, kulturchef t.o.m. § 88 
Mikael Gustafsson, sakkunnig näringsliv § 89 
Lena Bohman Hjelmstedt, nämndsekreterare 
  

§ 82 Val av protokollsjusterare 
Nämnden utser Gun Lusth att justera protokollet tillsammans med 
ordföranden. 
 

§ 83 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställs med följande ändringar: Österängens 
konsthall tas bort ur Kulturbidragsärendet, nya punkter 
tillkommer på dagordningen om utbildningsinsatser för nämnden, 
tjänstemannakompetenser inom nämndens område, redovisning 
av de 20 miljonerna till Regional utveckling, lokala kulturting, 
uppdrag att tillsammans med Smålands turism utveckla 
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besöksnäringen samt avrapportering av handlingsplaner inom 
samtliga verksamhetsområden. 

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

§ 85 Aktuell information 
• Lars Wallström går igenom bakgrunden till budgeten, 

nämndens områden och investeringsbudgeten 
 

§ 86 
RJL 
2015/ 
710 

Budget 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet föreslår 
Regionstyrelsen besluta 

• Anta alliansens förslag till budget för nämnden 
 

Reservationer 
Vänsterpartiets representant reserverar sig mot beslutet. 
 
Sammanfattning 
Ett förslag till budget för nämndens verksamheter har presenterats 
från alliansen. Komplettering av budgeten avseende strategiska 
mål och mätetal kommer att lämnas från nämnden under 
september 2015. 
Ett förslag har också lagts av Vänsterpartiet och ett förslag har 
lagts av Sverigedemokraterna. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden yrkar bifall till alliansens förslag med stöd av Per 
Eriksson. Lennart Karlsson yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag 
till budget. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
nämnden bifaller alliansens förslag. Socialdemokratiska gruppen 
och miljöpartiets representant deltar inte i beslutet. 
 



 

PROTOKOLL 3(9) 

      

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 82-96 
Tid: 2015-06-17 kl.13.00-15.25 

 

 

 Sign 

 

Protokollsanteckning från socialdemokratiska gruppen och 
miljöpartiets representant 
Vi anser att det ska tas fram ytterligare ett övergripande finansiellt 
mål för att bättre styra och följa nettokostnadsutvecklingen i 
hälso- och sjukvårdsverksamheten. 
Socialdemokraterna och miljöpartiet i nämnden för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet ser att regionen blir 
den sammanhållande länken mellan regering, kommunerna och 
kommunalt forum med uppdrag om regional hållbar 
tillväxt/tillväxfrämjande samordning.  
Samordning kräver att regionen tar ett tydligare grepp om 
mötesstrukturer med samhällets aktörer som myndigheter, 
akademi/högskola, arbetsmarknadens parter och civilsamhället. 
 
Vi ser att regional hållbar tillväxt och attraktivitet ska vara 
prioriterat de närmaste åren för att skapa strukturer som klickar i 
varandra för att uppnå Region Jönköpings läns vision ”För ett bra 
liv i en attraktiv region”. 
Jämlikhet/attraktiv kräver en öppenhet och en vilja till snabbare 
lösningar och tydligare avläsningsbara måltal. 
- etableringsstrategi 
- översiktsplan 
- jobbskapande politik 
- trainee satsning 
- feriepraktik 
- innovationsråd 
- tillväxtstrategi 
- validering till jobb, nationella valideringsprogrammet hakar i 
EU validering 
- kompetensväxling 
Kulturverksamheten i regionen ska vara en fri och oberoende 
grogrund för skapande som stimulerar och engagerar hela 
regionens invånare till delatighet i samhället. 
Ett rikt och brett kulturliv ökar attraktionen och stimulerar den 
fria tanken. 
- Kulturting lokala event med framtagen strategi 
- Barnkultur 
- Förverkligande och uppföljning av reviderad kulturplan 
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Övrigt: 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet anser att det klart och tydligt 
skall framgå nämndens mandat och uppdrag, kopplat till policyn 
och delegationsordningen och det skall hanteras av 
parlamentariska nämnden utifrån beslut taget i Regionfullmäktige 
2015-06-16 
 
Protokollsanteckning från hela nämnden utom 
sverigedemokraternas representant med anledning av 
inkommen budgetkommentar från Sverigedemokraterna  
Att i en skrivelse till en nämnd påstå att invandrargrupper skall 
motverkas i sina försök att bevara sin kulturella identitet ligger 
nära hets mot folkgrupp, att dessutom negativt särbehandla 
invandrargrupper genom att försöka dra in deras kulturbidrag är 
särskilt anmärkningsvärt. 
 
Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 
 

§ 87 
LJ 
2014/ 
1178 

Kulturbidrag 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar  

• Bidrag på 300 000 kronor beviljas till Teater i 
• Bidrag på 110 000 kronor avsätts till stipendier 
• Bidrag på 400 000 kronor avsätts till arrangörsbidrag 
• Bidrag på 150 000 kronor avsätts till genomfört kulturting 
• Bidrag på 65 000 kronor avsätts till crowdfunding 
• Bidrag på 150 000 kronor avsätts för samverkansmodellen 
• Bidrag till Vandalorum på 1 000 000 

Sammanfattning 
Landstingsfullmäktige har i budget för 2015 anvisat 7,0 miljoner 
kronor för bidrag inom kulturområdet. Ramens ändamål är att 
utifrån den regionala kulturplanens mål och inriktningar ge stöd 
till organisationer, sammanslutningar och enskilda. Bidrag kan 
ges i form av verksamhetsbidrag, arrangörsbidrag och 
utvecklingsbidrag. 
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Landstingsstyrelsens regionala utvecklingsdelegation och 
nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har 
genom tidigare beslut disponerat 4,6 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
Regional kulturplan 2015 – 2017 

Beslut skickas till 
Samtliga sökanden 
Utbildning och kultur 
 

§ 88 Lokala kulturting 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• Ge regionledningskontoret i uppdrag att klargöra hur 
beslutet om samverkan med kommunerna kring regionala 
kulturting har fortlöpt. Redovisning till nämndens 
presidium 24 augusti. 

 
Sammanfattning 
Annika Hansson och Mona-Lisa Hagström Svensson tar upp 
frågan om hur beslutet om samverkan med kommunerna kring 
lokala kulturting har fortlöpt.  
Kulturchefen meddelar att ett brev gått ut till kommunerna från 
regiondirektören med förfrågan om lokala kulturting. Fem av 
länets kommuner har svarat att man är positiv till idén om lokala 
kulturting. 
 

§ 89 
RJL 
2015/ 
977, 
881, 
1091, 
952 

Utvecklingscheckar till företag 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 
bevilja bidrag enligt följande 

• Ventura Design AB till Produktutveckling 150 000 kr 
• Lindén International AB till Produktutveckling 150 000 kr 
• Röshult Svenska AB till Internationalisering 150 000 kr 
• Lidab Sweden AB Internationalisering 150 000 kr 
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Sammanfattning 
Ovanstående företag beviljas konsultcheck med angivet belopp. 
Stödet utgör max hälften av godkända externa konsultinsatsen, 
dock max 150 000 kr. Beslutet grundas på den ansökan företagen 
lämnat in gällande angiven insats. Satsningen i företaget förväntas 
medföra en positiv effekt på bedriven verksamhet i länet. 
I och med regionbildningen har från årsskiftet rätten att besluta 
om företagsstöd övergått från Länsstyrelsen till regionen. 
 
Beslutsunderlag 
Konsultchecksansökan till Region Jönköpings län 
Beslutsbrev  
 
Beslutet skickas till 
Respektive företag 
 

§ 90 
RJL 
2015/ 
1285 

Fastställande av utbildningsplan för 
introduktionsprogrammet på Tenhults 
naturbruksgymnasium 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• Fastställa rektors förslag till utbildningsplan för 
introduktionsprogrammet på Tenhults 
naturbruksgymnasium 

Sammanfattning 
Planerna gäller för de olika slag av introduktionsprogram som 
skolan har för de elever som behöver bli behöriga för att söka 
naturbruksprogrammet eller utveckla en behörighet som leder till 
anställning. Enligt Skollagen (2010:800) ska beslut om 
utbildningens omfattning fattas av skolans huvudman. 
 
Beslut skickas till 
Tenhults naturbruksgymnasium 
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§ 91 Jönköpings Länsmuseum 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• Ge regionledningskontoret i uppdrag att analysera 
Länsmuseets ekonomiska situation samt göra en 
bedömning av samordningsmöjligheter mellan museet och 
andra funktioner inom regionens organisation. 

 
Sammanfattning 
Ordföranden informerar om att Länsmuseet kommit in med en 
ansökan om att man behöver ett högre anslag från regionen. 
 

§ 92 Tjänstemannakompetenser inom nämndens 
område 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• Ge regionledningskontoret i uppdrag att på nästa nämnd 
ha en genomgång om vilka tjänstemän som arbetar inom 
nämndens område. 

 
Sammanfattning 
Mona-Lisa Hagström Svensson ställer frågan om vilka olika 
tjänstemän som arbetar inom nämndens område och vilka 
kompetenser som finns att tillgå för nämnden. 
 

§ 93 Utbildningsinsatser för nämnden 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• Ge presidiet i uppdrag att ta emot förslag från ledamöterna 
på utbildningsinslag på nämndens möten 

 
Sammanfattning 
Maria Hörnsten tar upp frågan om utbildningsinsatser för 
nämndens ledamöter. Vad behöver ledamöterna ha mer 
information om? 
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§ 94 Redovisning av medel till regional utveckling 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• Ge regionledningskontoret i uppdrag att på nästa 
nämndmöte redovisa medlens användning. 

Sammanfattning 
Maria Hörnsten tar upp frågan om de 20 miljoner som Regional 
utveckling har som nya medel i år. Hur har dessa medel använts? 
 

§ 95 Uppdrag med Smålands turism inom 
besöksnäringen 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• Ge regionledningskontoret i uppdrag att i samverkan med 
Smålands Turism göra en analys över hur regionen aktivt 
kan medverka till att utveckla besöksnäringen. I detta kan 
formerna för gemensam marknadsföring och möjlighet till 
bidrag till feriearbete vara en del. 

 
Sammanfattning 
Torbjörn Eriksson tar upp frågan om sommarjobb i 
besöksnäringen och hur Region Jönköpings län skulle kunna 
stödja detta. 
 

§ 96 Avrapportering av handlingsplaner 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• Ge regionledningskontoret i uppdrag att återrapportera 
handlingsplanerna inom samtliga områden till nämnden 
senast på sammanträdet 7 oktober. 

 
Sammanfattning 
Ordföranden tar upp frågan om de handlingsplaner med 
utgångspunkt i Regional utvecklingsstrategi (RUS) som tidigare 
diskuterats och föreslår återrapportering och diskussion av dessa 
på nämndens möte den 7 oktober.  
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Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Malin Wengholm Gun Lusth  
 
 
 
Protokollet är justerat 2015 -     -      och justeringen är tillkännagiven på 
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
 
 


	Sammanfattning

