
 

PROTOKOLL 1(7) 

Diarienummer 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 122-134 
Tid: 2017-11-22 kl.13.00-16.10 

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., närv. §§122-133 
Carina Bardh (M) 
Gun Lusth (M), närv. §§122-133 
Per Eriksson (C) 
Nils-Erik Emme(KD) ers. Monica Samuelsson (KD) 
Mari Lindahl (L) 
Fredrik Johansson (S) ers. Lennart Karlsson (_) 
Maria Hörnsten (S) 
Valendona Dobra (S) ers. Martina Jansson (S) 
Anders Berglund (S) 
Annki Stark (S) 
Jon Heinpalu (MP) 
Anders Gustafsson (SD) 
 
Ersättare:  
Raymond Pettersson (C) 
Johan Starck (S) 
Eva Ekenberg (MP) 
Morgan Malmborg (_) 
 
Övriga:  
Elisabet Eriksson, T.f. regional utvecklingsdirektör 
Lars Johansson, utbildning- och kulturdirektör 
Lars Wallström, controller 
Julia Sandwall, projektledare, §§122-128 
Sofia Wixe, strateg inom samhällsplanering, §§122-133 
Peter Gran, Regionrevisionen, § 133 
Östen Johnsson, Regionrevisionen, § 133 
Nenus Jidah, Revisionschef, § 133 
Mia Suntila, Administrativ samordnare, § 133 
Linda Byman, nämndsekreterare 
 
 
 
 
  

 

 Sign 

 



 

PROTOKOLL 2(7) 

      

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 122-134 
Tid: 2017-11-22 kl.13.00-16.10 

 

§122  Val av protokolljusterare 
Nämnden väljer Annki Stark (S) att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden. 

§123  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag med följande 
tillägg:  

• Metoo#, riktlinjer vid sexuella trakasserier, tas upp under 
punkten övrigt. 

• Budgetläget för nämnden efter beslut i Regionfullmäktige. 
• Residence in art, tas upp under punkten övrigt. 
• Jönköpings kommuns näringslivsdag 1 december. 

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

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

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

§127  Kurser och konferenser 
Beslut 
• Tyck till om framtidens mat i Jönköpings län, 23 november. 

Raymond Pettersson (C) och Malin Olsson (M) deltar, samt 
ytterligare 2 från oppositionen ges möjlighet att delta. 
 

• Automation Smålands konferens, 7 dec, Axelent Hillerstorp. 
Samtliga ordinarie ledamöter erbjuds delta. 
 

• Kick off-Smålands skogsstrategi Länsstyrelsen Kronoberg, 
25 januari 2018. 
Per Eriksson (C) och Anders Berglund (S) deltar. 

 

 Sign 

 



 

PROTOKOLL 3(7) 

      

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 122-134 
Tid: 2017-11-22 kl.13.00-16.10 

 
• Industridagen, 5 februari Linköping. 

Fredrik Johansson (S), Johan Stark (S) samt Nils-Erik Emme 
(KD) och Malin Olsson (M) deltar. 
Inväntar fullständigt program, därefter avstämning i presidiet 
om ytterligare ledamöter kan ges möjlighet att delta vid 
industridagen. 
 

• Folk och kultur, 7-10 februari Eskilstuna. 
Samtliga ordinarie ledamöter anmäler sitt intresse till 
kommande presidium. 
 

• SKL arbetsmarknads och näringslivsdagar 15-16 mars, 
Uppsala. 
Samtliga ordinarie ledamöter anmäler sitt intresse till 
kommande presidium. 
 

• Näringslivsdag 1 december Jönköpings kommun 
Deltagande vid kommunernas näringslivsdagar tas upp vid 
presidiet. 

 
Jonas Magnusson (S) föreslår att ersättare ges möjlighet att ta 
ordinarie ledamöters plats vid större konferenser. 
Ordföranden föreslår att frågan tas upp vid kommande presidium 
efter avstämning av nämndens budget. 

§128  Informationsärenden och aktuellt 
Julia Sandwall informerar om integrationsprojekt och 
kulturinsatser för asylsökande och nyanlända 2016-2017. 
 

§129  Regional Skogsstrategi för Småland 
Diarienummer: RJL 2016/2704 
 
Beslut  
Nämnden 

• Föreslår Regionstyrelsen godkänna föreliggande förslag 
till Skogsstrategi för Småland. 

 
 

 

 Sign 

 



 

PROTOKOLL 4(7) 

      

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 122-134 
Tid: 2017-11-22 kl.13.00-16.10 

 
Sammanfattning 
Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Regionförbundet i 
Kalmar län, länsstyrelserna i de tre länen m.fl. har arbetat fram en 
skogsstrategi för hela Småland. Strategin ska bidra till att 
företagande med koppling till skogen stärks, tydliggöra skogens 
roll för Smålands utveckling och synliggöra alla skogens värden.  
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2017-11-14 
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-19 
• Förslag till Regional skogsstrategi för Småland 

 
Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen  

§130  Projektansökan: Förlängning - Träregion 
Småland 2015-2017 
Diarienummer: RJL 2015/212 
 
Beslut  
Nämnden 

• Beviljar det gemensamt antagna handlingsprogrammet 
”Trä i Småland – Fas 2” med total projekttid 2015-01-
01—2018-02-28,  500 050 kr för det avslutande året av 
handlingsprogrammet. Finansiering sker ur regionala 
utvecklingsmedel. 

 
Sammanfattning  
Beslut för de första två åren av projektperioden fattades under 
2014, vilket bekräftades av nämnden 2015-03-20. För beslut om 
finansering av sista året krävdes en ny ansökan. Projektet följer i 
allt väsentligt sin plan och Region Jönköping läns andel av 
finansieringen är oförändrad. 
 
Beslutsgång 

• Protokollsutdrag från presidiet 2017-11-14 
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-23 
• Förlängningsansökan med bilagd 

Trästrategi/handlingsprogram 2015-2017 

 

 Sign 

 



 

PROTOKOLL 5(7) 

      

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 122-134 
Tid: 2017-11-22 kl.13.00-16.10 

 
• Senaste lägesrapport för tiden t.o.m. 2017-03-31 

  
Beslutet skickas till  
Regionförbundet i Kalmar 

§131  Projektansökan: Förlängning - Be Global 
Diarienummer: RJL 2015/1759 
 
Beslut  
Nämnden 

• Beviljar strukturfondsprojektet Tillväxt på nya marknader, 
även kallat ”Be Global” med total projekttid 2016-01-
01—2019-04-30,  för de avslutande 16 månaderna 
regionala projektmedel ur det statliga anslaget 1:1 med 
753 913 kr, fördelat över åren 2018 med 638 750 kr och 
2019 med 115 163 kr. 

Sammanfattning  
Nämnden fattade vid sitt möte 2015-11-04 beslut för de två första 
åren i projektet. För beslut för den återstående projektperioden 
krävdes ny ansökan, vilken nu inkommit. Projektet följer 
projektplanen och löper i övrigt på väl. Region Jönköpings andel 
av finansieringen är oförändrad från grundbeslutet. 
 
Beslutsunderlag 

• Protokollsutdrag från presidiet 2017-11-14  
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-20 
• Senaste lägesrapport för tiden t.o.m. 2017-06-30 
• Förlängningsansökan till Region Jönköpings län 

  
Beslutet skickas till  
Almi företagspartner i Jönköping AB 
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Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 122-134 
Tid: 2017-11-22 kl.13.00-16.10 

 

§132  Projektansökan: Förlängning - Forum 
Förnyelse 
Diarienummer: RJL 2015/1784 
 
Beslut  
Nämnden 

• beviljar Projektet Forum Förnyelse med totala projekttiden 
2016-01-01 till 2018-12-31 som genomförs av 
Internationella Handelshögskolan AB, finansiering från 
det statliga anslaget 1:1 med totalt 585 000 kr för 
verksamhetsåret 2018. 

Sammanfattning  
Det ursprungliga beslutet om projektet Forum Förnyelse fattades 
av nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2015-
11-04. Då beviljades medel för projektets två första år och för 
fortsatt finansiering krävdes att projektägaren skickade in en 
förlängningsansökan för 2018. Projektet är finansierat från bland 
annat regionala fonden (ERUF). 
 
Beslutsunderlag 

• Protokollsutdrag från presidiet 2017-11-14 
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-20 
• Lägesrapport daterad 2017-09-19 
• Förlängningsansökan + ursprunglig ansökan 

 
Beslutet skickas till  
Internationella Handelshögskolan i Jönköping 

§133  Forts. Informationsärenden och aktuellt 
• Sofia Wixe, strateg inom samhällsplanering informerar om 

kartläggning, regionala strukturbilder för Jönköpings län.  
• Information om feriepraktik inom kultur och civilsamhälle 

2017 samt Ung Drive. 
• Utbildning och kulturdirektören informerar om antagna 

niondeklassare till naturbruksgymnasierna, julmarknad, 
#tystnadtagning vid spira, SmåLit, slutkonferens 
integrationssatsningen inom kultur m m. 
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Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 122-134 
Tid: 2017-11-22 kl.13.00-16.10 

 
• Lars Wallström presenterar månadsrapport per oktober 

2017. 
• Information och diskussion med Regionrevisionen om 

nämndens arbete med mål, internkontroll och uppföljning. 

§134  Övrigt 
• Den fortsatta budgetbehandlingen hanteras av styrelse och 

Regionfullmäktige. 
• Utbildnings och kulturdirektören återkommer till presidiet 

om vilka riktlinjer som gäller vid sexuella trakasserier för 
personal inom Region Jönköpings län. 

• Residence in art, fristadsprogram, Utbildnings och 
kulturdirektören återkommer i frågan till sammanträdet i 
december. 

• Visning av innovationsfilm - Jönköpings län. 
  

Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras 

 

Malin Olsson 
Ordförande 

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