
 

PROTOKOLL 1(9) 

Diarienummer 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 29-43 
Tid: 2017-03-15 kl.09.00-11.10 

Plats: Regionens hus, sal A 

Närvarande: Beslutande:  
Malin Olsson (M) ordf. 
Torbjörn Eriksson (KD) 1:e vice ordf. 
Maria Hörnsten (S) 2:e vice ordf. 
Valendona Dobra (S) ersätter Jonas Magnusson (S) 
Fredrik Johansson (S) ersätter Martina Jansson (S) 
Kjell Ekelund (S) ersätter Anders Berglund (S) 
Eva Ekenberg (MP) ersätter Annki Stark (S) 
Jon Heinpalu (MP) 
Anders Gustafsson (SD) 
Tomas Erazim (M) 
Lars Carlborg (M) ersätter Gun Lusth (M) 
Per Eriksson (C) 
Monica Samuelsson (KD) 
Mari Lindahl (L) 
Nils-Erik Emme (KD) ersätter Lennart Karlsson (V) 
 
Ersättare:  
Morgan Malmborg (_) 
Raymond Pettersson (C) 
Margareta Andersson (KD) 
Irene Oskarsson (KD) 
 
Övriga:  
Lars Johansson, utbildning- och kulturdirektör 
Lars Wallström, controller 
Linda Byman, nämndsekreterare 
Annika Jederström, Den första ingenjören, §§ 29-35 
David Andersson, Den första ingenjören, §§ 29-35 
Katarina Elner Haglund, Den första ingenjören, §§ 29-35 
Karolina Borg, sakkunnig näringsliv 
Anna Sickeldal, projektsamordnare 
Lena Bohman, sakkunnig samhällsplanering 
Jelena Trupina, projektledare §§ 36-41 
Peter Johansson, sakkunnig arbetsmarknad, §§ 36-41 
  

§29 Val av protokolljusterare 
Nämnden väljer Anders Gustafsson (SD) att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden. 

 

 Sign 

 



 

PROTOKOLL 2(9) 

      

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 29-43 
Tid: 2017-03-15 kl.09.00-11.10 

 

§30  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag, med följande 
tillägg, som tas upp under punkten övrigt. 

• Återrapport jämställdhetsprojekt 
• Kommande sammanträden 

§31  Anmälan av informationshandlingar 
Diarienummer: RJL 2017/103 
 
Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna. 

§32  Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: RJL 2017/104 
 
Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till 
handlingarna. 

§33  Inkomna remisser, promemorior och motioner 
Sammanställningen anmäls och läggs till handlingarna. 

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

• Jönköping University, DoIT, 26 april i Jönköping 
Valendona Dobra (S) samt ytterligare 1 från den politiska 
ledningen erbjuds delta. 

§35  Informationsärenden och aktuellt 
• Information om pilotprojektet ”Den första ingenjören” 

med avsikt att hjälpa små och medelstora företag att 
utvecklas och växa, Annika Jederström, David Andersson 
och Katarina Elner Haglund. 

• Lars Johansson, informerar om aktuella och pågående 
projekt inom utbildning och kultur.  Kulturting, 
litteraturkartläggning, boksläpp ”sagor ur jordens 
skattkammare”, landsbygdens sommarmöte, m m 

• Lars Wallström informerar om månadsrapport, januari – 
februari 2017. 
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PROTOKOLL 3(9) 

      

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 29-43 
Tid: 2017-03-15 kl.09.00-11.10 

 
• Information om förslag till direktiv för regionstyrelsens 

och nämndernas arbete med budget med verksamhetsplan 
2018 samt flerårsplan 2019-2020. Finansiella 
förutsättningar, utformning av budgetförslagen, samt 
tidplan för budgetprocessen. 
Den politiska ledningens budgetförslag kommer att läggas 
ut till nämnden den 31 maj. 

• Återrapport av intern kontrollplan 2016, för alla delar av 
regionens verksamhet, läggs till handlingarna. 

§36  Bokslut och årsredovisning 2016 inkl. 
barnbokslut och patientsäkerhetsberättelse 
Diarienummer: RJL 2016/3676,  2017/710,  2017/779 
 
Beslut  
Nämnden beslutar att 

• godkänna årsredovisning 2016 avseende de delar som 
avser nämndens verksamhet och utgiftsområden 

Sammanfattning  
Regionledningskontoret redovisar förslag till årsredovisning för 
2016. I årsredovisningen redovisas hur de av fullmäktige uppsatta 
målen för ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet liksom 
finansiella mål uppnåtts. 
 
83procent av målen för ändamålsenlig och kostnadseffektiv 
verksamhet har helt eller delvis uppnåtts. Regionens finansiella 
resultat 316 miljoner kronor finansierar fullt ut 2016 års 
investeringar varför målet för finansiell långsiktighet och 
uthållighet uppnås. 
Regionledningskontoret bedömer att verksamheten kännetecknas 
av god hushållning. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2017-03-01 
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-22 
• Årsredovisning 2016 

 
Beslutet skickas till  
Regionstyrelsen 

 

 Sign 
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Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 29-43 
Tid: 2017-03-15 kl.09.00-11.10 

 

§37  Granskning av delegationsordning 
Diarienummer: RJL 2016/4174 
 
Beslut 
Nämnden beslutar att 

• överlämnar föreliggande tjänsteskrivelse som svar till 
revisorerna med anledning av deras granskning 

 
Sammanfattning  
Region Jönköpings läns revisorer redovisade i skrivelse 2016-12-
14 sin granskning och bedömning av delegationsordning. 
Revisorerna lämnar en övergripande bedömning och 
rekommendationer. I tjänsteskrivelsen lämnas yttrande över 
revisorernas rekommendationer. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2017-03-01 
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-27 
• Revisionens granskningsrapport av delegationsordning 

2016-12-14 
 
Protokollsanteckning 
Jon Heinpalu (MP) vill för Miljöpartiet och Socialdemokraterna 
göra en protokollsanteckning som godkänns och biläggs 
protokollet, se bilaga 1. 
 
Beslutet skickas till  
Regionrevisionen 

§38  Förstudie arbetsmarknadskunskap 
Diarienummer: RJL 2017/393 
 
Beslut  
Nämnden beslutar att bevilja 

• Region Jönköpings län 300 000 kronor från anslaget 
regionala utvecklingsmedel. 
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Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 29-43 
Tid: 2017-03-15 kl.09.00-11.10 

 
Sammanfattning  
Förstudien ska undersöka förutsättningarna att implementera 
Arbetsmarknadskunskap i Jönköpings län. 
 
Beslutsunderlag 

• Protokollsutdrag från presidiet 2017-03-01 
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-07 
• Ansökan om regionala projektmedel 2017-02-06 
• Underlag till projektbeslut  

  
Beslutet skickas till  
Regional utveckling 

§39  Coachning med stöd till landsbygdsbutiker 
Diarienummer: RJL 2017/395 
 
Beslut  
Nämnden beslutar att bevilja 

• Projektmedel på sammanlagt 630 000 kronor för tre år till 
landsbygdsmentorerna i Sverige ekonomisk förening 

• Finansiering sker ur anslaget för Regionala 
utvecklingsmedel 

Sammanfattning  
Landsbygdsmentorerna i Sverige, ekonomisk förening, ansöker 
om medel för att arbeta vidare med coachning till 
landsbygdsbutikerna i Jönköpings län. För att bibehålla och 
utveckla service på landsbygden behövs mentorstöd för många av 
butikerna. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2017-03-01 
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-07 
• Ansökan om regionala projektmedel 2017-01-20 
• Underlag till projektbeslut  

 
Beslutet skickas till  
Landsbygdsmentorerna i Sverige, ekonomisk förening 
Länsstyrelsen 

 

 Sign 
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Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 29-43 
Tid: 2017-03-15 kl.09.00-11.10 

 

§40  Utökade förstudiemedel för innovationer i 
företag 
Diarienummer: RJL 2016/124 
 
Beslut  
Nämnden beslutar att bevilja 

• Utökade förstudiemedel för innovationer i företag som 
fördelas av Almi Företagspartner i Jönköpings län med 
den totala projekttiden 2015-10-01 till 2018-09-30. 

• Finansiering sker ur anslaget för statliga 1:1 medel med 
totalt 750 000 kr, fördelat enligt följande: 
 

            År 2017 – 500 000 kr 
            År 2018 – 250 000 kr 

Sammanfattning  
Det ursprungliga beslutet om utökade förstudiemedel för 
innovationer i företag fattades av nämnden för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet 2015-09-09, då medel beviljades för 
projektets första fyra månader. För fortsatt finansiering krävdes i 
beslutet att projektägaren skickade in en förlängningsansökan för 
åren 2016 till 2018. En förlängningsansökan har beviljats för 
2016. Denna ansökan innefattar perioden 2017-01-01 till 2018-
09-30. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2017-03-01 
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-09 
• Ansökan om regionala projektmedel 2017-01-10 

 
Beslutet skickas till  
Almi Företagspartner Jönköping AB 
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Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 29-43 
Tid: 2017-03-15 kl.09.00-11.10 

 

§41  Remiss - Boverkets rapport 2016:32 En metod 
för bedömning av bostadsbyggnadsbehovet 
Diarienummer: RJL 2017/231 
 
Beslut  
Nämnden beslutar att 

• godkänna föreliggande yttrande som svar till Boverket. 
 
Sammanfattning  
Region Jönköpings län har av Boverket getts möjlighet att yttra 
sig över rubricerade betänkande. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2017-03-01 
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-08 

 
Beslutet skickas till  
Näringsdepartementet, Boverket 

§42  Fördelning av statliga bidrag inom 
samverkansmodellen 
Diarienummer: RJL 2017/515 
 
Beslut  
Nämnden föreslår regionstyrelsen besluta att  

• godkänna förslag till fördelning av statsbidrag 
• förändra 2017 års budgetramar utifrån den nya nivån på 

statsbidragen. 
 
Kulturrådet har för 2017 beviljat Region Jönköpings län bidrag 
med 32 370 tkr att fördelas i enlighet med förordningen 
(2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag.  
 
Ramen är i jämförelse med 2016 uppräknad med 1,14 % samt 
ytterligare ett tillägg för Region Jönköpings län med 1,5 miljoner 
kronor.  

Förslaget om fördelning av utökningen på 1,5 miljoner kronor är 
baserat på Region Jönköpings läns kulturplan 2015-2017. 
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Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 29-43 
Tid: 2017-03-15 kl.09.00-11.10 

 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2017-03-07 
• Protokollsutdrag från presidiet 2017-03-01 
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-23 
• Kulturrådets fördelning av vissa statsbidrag till regional 

kulturverksamhet 2017 
  
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Maria Hörnsten (S) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget daterat 
2017-03-07, med instämmande av Jon Heinpalu (MP). 
 
Torbjörn Eriksson (KD) med instämmande av Malin Olsson (M) 
yrkar bifall till föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden ställer de två förslagen under proposition och finner 
föreliggande förslag antaget.  
Omröstning begärs. 
Den som bifaller föreliggande förslag röstar JA. Den som bifaller 
yrkandet från Maria Hörnsten och Jon Heinpalu röstar NEJ 
 
JA röstar följande ledamöter: Anders Gustafsson (SD), Tomas 
Erazim (M), Lars Carlborg (M), Per Eriksson (C), Monica 
Samuelsson (KD), Mari Lindahl (L), Nils-Erik Emme (KD), 
Torbjörn Eriksson (KD), Malin Olsson (M). 
 
NEJ röstar följande ledamöter: Valendona Dobra (S), Fredrik 
Johansson (S), Kjell Ekelund (S), Eva Ekenberg (MP), Jon 
Heinpalu (MP), Maria Hörnsten (S) 
 
Nämnden har alltså med 9 ja röster mot 6 nej röster bifallit 
förliggande förslag. 
 
Beslutet skickas till  
Regionstyrelsen 
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Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 29-43 
Tid: 2017-03-15 kl.09.00-11.10 

 

§43  Övriga frågor 
• Anna Sickeldal redogör för projektet ”Jämställd regional 

tillväxt” En genomgång av projektet kommer att göras i 
nämnden under våren. 

• Nämndsammanträde 23 maj på Qulturum. 
• 24 maj, studieresa till Halland. 
• I september planeras en studieresa för nämnden till Århus. 

  

Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras 

 

Malin Olsson 
ordförande 

Anders Gustafsson  
 
 
 
Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
 
 

 

 Sign 

 



Bilaga 1 

 
 

Protokollsanteckning 2017-03-15 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

 

Vi (i de rödgröna) i nämnden tycker det är problematiskt att de tjänstepersoner som tjänstgör direkt 
mot nämnden inte erhåller delegation direkt från nämnden. Det innebär att ansvar-, delegations- och 
informationskanaler i förvaltningen inte har samma flöden och i längden leder det till organisatoriska 
problem. Därför anser vi att ANA borde få en egen förvaltning med en egen förvaltningsdirektör.  

 

Jon Heinpalu (MP) 


