
Sign 

PROTOKOLL 1(11) 

Diarienummer 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 107-121 

Tid: 2017-10-11  kl.13.00–15.55 

Plats: Regionens hus, sal A 

Närvarande: Beslutande:  

Malin Olsson (M) ordf. 

Torbjörn Eriksson (KD) 1:e vice ordf. 

Jonas Magnusson (S) 2:e vice ordf. 

Carina Bardh (M) 

Gun Lusth (M) 

Per Eriksson (C) 

Monica Samuelsson (KD) 

Jakob Olofsgård (L) ers. Mari Lindahl (L) 

Lennart Karlsson (V) 

Valendona Dobra (S) ers. Maria Hörnsten (S) 

Martina Jansson (S) 

Anders Berglund (S) 

Annki Stark (S) 

Jon Heinpalu (MP) närvarande §§107-114, 116-121 

Anders Gustafsson (SD) 

Ersättare:  

Lars Carlborg (M) 

Raymond Pettersson (C) 

Nils-Erik Emme(KD) 

Margareta Andersson (KD) 

Irene Oskarsson (KD) 

Fredrik Johansson (S) 

Kjell Ekelund (S) 

Eva Ekenberg (MP) 

Morgan Malmborg (_) 

Övriga:  

Elisabet Eriksson, T.f. regional utvecklingsdirektör 

Lars Wallström, controller, §§ 114-121 

Ellen Hill, verksamhetscontroller, §§107-113 

Jörgen Lindvall, kulturchef 

Sofia Ericsson, kulturutvecklare, §§107-114 

Göran Stenström, ekonomichef utbildning och kultur 

Lena Bohman, sakkunnig samhällsplanering,  

§§107-113 

Anton Larsson, praktikant 

Josefine Stephani, praktikant 

Linda Byman, nämndsekreterare 
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§107  Val av protokolljusterare 
Nämnden väljer Monica Samuelsson (KD) att justera protokollet 

tillsammans med ordföranden. 

§108  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag med följande 

justering:  

 Månadsrapporten behandlas i samband med delårsrapport 

tertial 2, 2017 § 118. 

 Extra ärende, rapport från Nämnden för arbetsmarknad, 

näringsliv och attraktivitet till Regionstyrelsen § 119. 

 

Nämnden godkänner att Anton Larsson och Josefine Stephani 

deltar vid dagens sammanträde. 

§109  Anmälan av informationshandlingar 
Diarienummer: RJL 2017/103 

 

Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna. 

§110  Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: RJL 2017/104 

 

Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till 

handlingarna. 

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

§112  Kurser och konferenser 
 Teknikcollege rikskonferens 2017, 8 november, Jönköping 

Monica Samuelsson (KD) och Fredrik Johansson (S) 

deltar. 

 Tankesmedjan för friluftsliv, 16 november Gislaved 

Ordföranden och Carina Bardh (M) samt 2 från 

oppositionen medges deltaga. 

 Länsteatrarnas höstmöte 20-22 november, Örebro 

Ordföranden samt Maria Hörnsten (S) alternativt Jon 

Heinpalu (MP) beviljas deltaga. 
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 Folkhögskoleföreningen inom SKL, Stockholm 10 

november. 

Gun Lusth (M) och Jonas Magnusson (M) deltar 

 Inspirationsdag, Invest promotion på Elmia 15 november 

Samtliga ordinarie ledamöter erbjuds delta. 

§113  Informationsärenden och aktuellt 
 Ellen Hill redovisar antagna elever vid 

naturbruksgymnasierna och folkhögskolorna för 2017-

2018. 

 Information Jörgen Lindvall, regionsamverkan 

Sydsverige, positionspapper och kulturpolitiska 

prioriteringar. 

 Lena Bohman informerar om Regionalt serviceprogram 

2014-2020 för Jönköpings län vars fokus ligger på 

kommersiell och offentlig service på gles och 

landsbygden.  

 Aktuell information från Elisabet Eriksson gällande 

aktuell status för Yrkeshögskoleutbildningarna i 

Jönköpings län. 

§114  Regional kulturplan 2018-2020 
Diarienummer: RJL 2016/2976 

 

Beslut  

Nämnden  

1. godkänner förslag till regional kulturplan 2018-2020 med 

tillägg av nedanstående ändringsyrkanden från 

Moderaterna och Miljöpartiet. 

2. Ordet ”design” läggs till under punkt 3.6 bild och form. 

 

Reservationer 

Anders Gustafsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 

egna yrkanden. 

Sammanfattning  

Den regionala kulturplanen är ett styrdokument för det 

kulturpolitiska området på regional nivå och omfattar hela det 

regionala kulturansvaret, inklusive fördelning av statliga och 

regionala bidrag till regional kultur. 
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Ett reviderat förslag till ny kulturplan för perioden 2018-2020 har 

tagits fram efter genomgång av inkomna remissyttranden. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från presidiet 2017-09-28 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-21 

 Bilaga: förslag till regional kulturplan 2018-2020 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Ordföranden yrkar att följande mening läggs in under stycket 2.3 

kulturpolitiska prioriteringar 

”De som tar del av regionala kulturmedel ska, om inte annat 

separat beslutas, för utbetalda medel bedriva verksamhet i 

Jönköpings län.” 

 

Samt att en ny punkt under de regionala målen på sid 5 förs in. 

 ”Kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet 

Den kulturverksamhet som huvudsakligen har regional 

finansiering har ett särskilt ansvar att bedriva verksamhet 

riktad till hela länet samt samverka med civilsamhället.” 

 

Jon Heinpalu (MP) lämnar följande yrkanden: 

Under punkt 2.3.3 Fokus på barn och ungas kultur, fjärde 

punkten:  

Ökad gemensam kunskap om nya kulturvanor och nya 

kulturuttryck.  lägga till ”Exempelvis spelkultur”. 

 

På sid 9 under rubriken Fokusområde: Integration genom kultur 

ändra den första meningen till följande: 

”Konst och kultur är ett universellt språk som underlättar för att 

skapa inkludering och integration.” 

 

Anders Gustafsson (SD) lämnar följande yrkanden: 

Kapitel 2.3.5 Rubrik ”Interregionalt, internationellt och 

interkulturellt samarbete” sidan 8. 

De fyra första textstyckena under rubriken ”Interregionalt, 

internationellt och interkulturellt samarbete” byts ut mot 

nedanstående 3 stycken. 
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”Svenska Kulturarvet har ett egenvärde genom de skönhetsvärden 

och den estetik som det står för. Att värna om det svenska 

kulturarvet är att visa respekt mot tidigare generationer.” 

 

”Ett sammanhållet län behöver gemensamma normer och 

värderingar. Solidaritet som baserar sig på identifikation och en 

stark känsla av gemenskap håller ihop samhället och bidrar till 

dess utveckling.” 

 

”Kulturimpulser som anpassas till svenska förhållanden eller 

utövas av grupper som ser sig själva som svenska ska 

prioriteras.” 

 

Kapitel 3.1 under rubrik ”Säkra konstnärlig utveckling och 

fördjupning” I första stycket på sidan 14 som börjar med. ”Det 

finns ett stort behov… 

Önskar stryka meningen ”På samma sätt är det en prioriterad 

uppgift att öka den etniska och kulturella mångfalden.” 

 

Ordföranden yrkar bifall till Jon Heinpalus ändringsyrkanden och 

avslag på Anders Gustafssons yrkanden. 

 

Jonas Magnusson (S) yrkar bifall till ordförandens och Jon 

Heinpalus förslag, samt yrkar avslag på Anders Gustafssons 

yrkanden. 

 

Beslutsgång 

På ordförandens fråga bifaller nämnden förslag till Regional 

kulturplan med ordförandens och Jon Heinpalus förslag till 

ändringar. 

 

På ordförandens fråga avslår nämnden Anders Gustafssons 

yrkanden i kulturplanen. 

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen 
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§115  Kultur- och arbetsstipendium 2017 
Diarienummer: RJL 2017/2074 

 

På grund av jäv deltar inte Jon Heinpalu (MP) i handläggningen 

av ärendet. 

 

Beslut  

Nämnden beviljar 

1. kulturstipendiet 2017 på 25 000 kronor till  

Mats Andersson med motiveringen: För en inblick i 

djurens värld. Det frusna ögonblickets skönhet 

 

2. Kulturstipendiet 2017 på 25 000 kronor till  

Anne Böttcher: För konstnärliga undersökningar med 

utgångspunkten i nationalism, natur och 

hantverkstradition som öppnar våra ögon för den 

komplexa samtiden 

 

3. Arbetsstipendiet 2017 på 25 000 kronor till Stina Nilsson: 

För en stark tro på danskonsten som konstnärligt 

uttrycksmedel som bygger nätverk för dansens utveckling i 

länet 

 

4. Arbetsstipendiet 2017 på 25 000 kronor till Fredrik 

Andersson och Boonsri Tangtrongsin: För två 

konstnärskap med experimentlusta som med en egen 

konstnärlig identitet suddar ut gränserna mellan 

bildkonsten och filmmediet 

 

Sammanfattning 

Region Jönköpings län vill med kultur- och arbetsstipendierna 

stödja och uppmuntra framstående verksamhet inom 

konstområdena: litteratur, folkbildning, dans, film och rörlig bild, 

musik, bild och form, hemslöjd, teater, museum och kulturarv.  

 

Beslutsunderlag  

    Protokollsutdrag från presidiet 2017-09-28 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-21 
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 Kriterier Kultur- och arbetsstipendier 

 Samtliga ansökningar arbetsstipendier 2017. 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Kultur och arbetsstipendiet föreslås delas mellan flera 

stipendiater. 

 

Beslutet skickas till  

Utbildning och kultur 

§116  Prissättning för kulturarrangemang, inför 
budget och verksamhetsplan 2018 
Diarienummer: RJL 2017/86 

 

Beslut  

Nämnden  

1. överlämnar principer för prissättningen vid Kulturhuset 

Spira 2018 till Regionstyrelsen. 

2. ordet ”fullpris” tas bort i tabellen i bilagan kring 

prissättning vid kulturhuset Spira 2018. 

Sammanfattning  

Nämnden har tidigare under året överlämnat förslag till Budget 

och verksamhetsplan 2018 med flerårsplan 2019-2020 till 

Regionstyrelsen. 

 

Som bilaga inför Regionfullmäktiges budgetbeslut kompletteras 

budgetförslaget nu med principer för prissättning vid Kulturhuset 

Spira. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från presidiet 2017-09-28 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-25 

 Bilaga, principer för prissättning vid kulturhuset Spira 2018 

Beslutet skickas till 

Regionstyrelsen 
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§117  Överenskommelse om utvecklingssamverkan, 
Nämnd för hemslöjdsfrågor 
Diarienummer: RJL 2017/1758 

 

Beslut  

Nämnden  

 antar överenskommelse med nämnden för 

hemslöjdsfrågor. 

 

Sammanfattning  

Överenskommelsen ingås för att stärka hemslöjdens ställning 

utifrån NHF:s fyra perspektiv och för att möta Region Jönköpings 

läns kulturpolitiska områden. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från presidiet 2017-09-28 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-20 

 Bilaga: förslag till överenskommelse 2017-09-20 

 

Beslutet skickas till  

Utbildning och kultur 

§118  Delårsrapport 2017 
Diarienummer: RJL 2017/98 

 

Beslut  

Nämnden  

 godkänner delårsrapport tertial 2, 2017 avseende de delar 

som avser nämndens ansvarsområden 

Sammanfattning  

Enligt regionfullmäktiges direktiv till regionstyrelsen redovisa en 

delårsrapport efter augusti. I delårsrapporten redovisas 

måluppfyllelse för regionfullmäktiges fastställda systemmätetal, 

status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut per 

augusti samt ekonomisk helårsprognos. 
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Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från presidiet 2017-09-28 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-25 

 Delårsrapport tertial 2 2017 

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen 

§119  Rapport från Nämnden för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet 
Diarienummer: RJL 2017/2811 

 

Beslut 

Nämnden  

 Överlämnar skriftlig redovisning med underlag och 

handlingsplan till regionstyrelsen. 

 

Sammanfattning 

Mot bakgrund av avvikelser i måluppfyllelse i budget och 

verksamhetsplan beslöt Regionstyrelsen 2017-08-22 att samtliga 

nämnder till kommande styrelsesammanträde (2017-10-24) skulle 

ge en skriftlig redovisning med underlag och handlingsplaner 

samt ekonomisk redovisning. 

 

Beslutsunderlag  

 Rapport från nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet 2017-10-03 

 Protokollsutdrag från Regionstyrelsen 2017-08-22 

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen 
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§120  Sammanträdesplan 2018 ANA 
Diarienummer: RJL 2017/2429 

 

Beslut  

Nämnden  

1. fastställer sammanträdesplan 2018 för Nämnd för 

arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, enligt följande: 

24/1, 1/3, 21/3, 25/4, 7/6, 20/6, 19/9, 17/10, 21/11 och 

12/12.  

2. fastställer sammanträdesplan för nämndens presidium 

enligt följande: 10/1, 21/2, 8/3, 12/4, 24/5, 13/6, 5/9, 4/10, 

9/11, 28/11 

3. föreslår att nämndens sammanträden under 2018 blir 

heldagar med följande upplägg:  

kl. 09.00–11.00 Informationsärenden 

kl. 11.00–14.00 Gruppmöten och lunch 

kl. 14.00–16.30 Beslutsärenden 

Sammanfattning  
Sammanträdesplan för 2018 har tagits fram för Nämnd för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. 

 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-08 

 Sammanträdesplan 2018 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret 

§121  Övrigt 
Lennart Karlsson (V) önskar belysa frågan kring vandringsleder 

och kultur i natur och föreslår att ansvarig för vandringsleder 

bjuds in till ett nämndsammanträde. 
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Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras 

 

Malin Olsson               

ordförande 

Monica Samuelsson  

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


