
 

PROTOKOLL 1(9) 

Diarienummer 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 70-81 
Tid: 2018-06-20  kl: 09.00-14.30 

Plats: Regionens hus, sal A 

Närvarande: Beslutande:  
Malin Olsson (M) ordf. 
Torbjörn Eriksson (KD) 1:e vice ordf. 
Per Svenberg (S) 2:e vice ordf. 
Carina Bardh (M) 
Gun Lusth (M) 
Per Eriksson (C) 
Monica Samuelsson (KD) 
Mari Lindahl (L) 
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:  
Nils-Erik Emme(KD) 
Irene Oskarsson (KD) 
Fredrik Johansson (S) 
Kjell Ekelund (S) 
Morgan Malmborg (_) 
 
Övriga:  
Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör 
Lars Johansson, direktör utbildning- och kultur 
Elisabet Eriksson, enhetschef regional utveckling 
Lars Wallström, controller 
Johan Cederlund, regionjurist  
Alexandra Kelemen Wikström, projektledare  
Linda Byman, nämndsekreterare 
  

§70 Val av protokolljusterare 
Nämnden väljer Per Eriksson (C) att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden. 

§71  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 

 

 Sign 

 



 

PROTOKOLL 2(9) 

      

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 70-81 
Tid: 2018-06-20  kl: 09.00-14.30 

 

§72  Anmälan av informationshandlingar 
Diarienummer: RJL 2018/37 
 
Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna 

§73  Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: RJL 2018/32 
 
Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till 
handlingarna. 

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

§75  Informationsärenden och aktuellt 
• Regionjurist Joan Cederlund och projektledare Alexandra 

Kelemen Wikström informerar om nämndens 
ansvarsområde efter tillträdande av dataskydds-
förordningen, GDPR, General data protection regulation. 

• Regionala utvecklingsdirektören redogör för Regional 
utvecklings roll och de regionala och nationella 
uppdragen, hållbarhet, kompetensförsörjning, innovation 
och företagande, attraktiva miljöer och tillgänglighet samt 
internationellt samarbete m m. 

• Lars Johansson direktör utbildning och kultur, går i 
pension tackar för sig och önskar alla en skön sommar. 

• Regionala utvecklingsdirektören informerar; 
förstudieansökan Smart industri, ansökan om medel för 
utökade resurser inom kompetensförsörjningsområdet, 
digitaliseringsdag 29 augusti på Elmia. 

• Lars Wallström redogör för månadsrapport per maj 2018. 
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 11.20 för gruppmöten och lunch och 
återupptas kl. 14.00. 

 
 
 

 

 Sign 

 



 

PROTOKOLL 3(9) 

      

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 70-81 
Tid: 2018-06-20  kl: 09.00-14.30 

 

§76  Motion - Låt Spira spridas och spira för alla! 
Diarienummer: RJL 2017/1342 
 
Beslut  
Nämnden föreslå regionfullmäktige 

• Att elever/klasser i åk. 2 och åk. 8 som ska besöka 
Smålands musik och teater på skolföreställning åker 
kostnadsfritt med ordinarie linjetrafik.  

• I övrigt avslås motionen. 

Sammanfattning  
Annica Nordqvist (MP), Erik Hugander (MP), Kajsa Carlsson 
(MP) och Sibylla Jämting (MP) föreslår i motionen Låt Spira 
spridas och spira för alla! 

- Att Region Jönköpings län, som ansvarig för kollektivtrafik 
och kultur, undersöker möjligheten, att erbjuda 
subventionerade bussresor till Kulturhuset Spira för 
skolklasser från hela länet. 

- Att resor till och från Kulturhuset Spira ska ingå i nästa 
kollektivtrafikupphandling och erbjudas länets skolor. 

 
Motionen har efter beslut i nämnden 2018-01-24 remitterats till 
nämnden för trafik, infrastruktur och miljö, samt till PKS, 
Primärkommunalt samverkansorgan för att inhämta synpunkter. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2018-06-13 
• Protokollsutdrag från Primärkommunalt samverkansorgan 

2018-03-08 
• Protokollsutdrag nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

2018-02-27 
• Protokollsutdrag presidium, nämnd för trafik, infrastruktur 

och miljö 2018-02-13 
• Protokollsutdrag ANA 2018-01-24 
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-12 
• Protokollsutdrag från presidiet 2018-01-10 
• Faktaunderlag 2017-11-22 
• Protokollsutdrag från presidiet 2017/1342 

 

 Sign 

 



 

PROTOKOLL 4(9) 

      

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 70-81 
Tid: 2018-06-20  kl: 09.00-14.30 

 
• Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-06-13 
• Motion, Låt Spira spridas och spira för alla 2017-05-05 

 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Jon Heinpalu (MP) yrkar bifall till motionen i sin helhet, i 
yrkandet instämmer Per Svenberg (S). 
 
Monica Samuelsson (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas 
yrkande som lämnades vid nämnden för trafik, infrastruktur och 
miljö 2018-02-27 § 25. 
”Att elever/klasser i åk. 2 och åk. 8 som ska besöka Smålands 
musik och teater på skolföreställning åker kostnadsfritt med 
ordinarie linjetrafik”.  
I yrkandet instämmer Mari Lindahl (L), Maria Hörnsten (S), Jon 
Heinpalu (MP) och Carina Bardh (M). 
 
Per Eriksson (C) yrkar bifall till presidiets förslag att motionen 
ska avslås, samt avslag till Monica Samuelssons (KD) yrkande. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra och finner att 
presidiets förslag har antagits. 
 
Votering begärs. Utseende av motförslag till presidiets förslag 
ställs under proposition. Monica Samuelssons (KD) förslag ställs 
mot Jon Heinpalus (MP) förslag.  
 
Ordföranden finner att Monica Samuelssons förslag har antagits 
som motförslag.  
 
Därefter ställs presidiets förslag mot Monica Samuelssons förslag. 
Ordföranden finner att presidiets förslag antagits.  
 
Votering begärs, där presidiets förslag (JA) om att motionen ska 
avslås ställs mot Monica Samuelssons förslag (NEJ). 
 
JA röstar följande ledamöter: 
Per Eriksson (C), Lennart Karlsson (_), Malin Olsson (M). 
 

 

 Sign 

 



 

PROTOKOLL 5(9) 

      

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 70-81 
Tid: 2018-06-20  kl: 09.00-14.30 

 
NEJ röstar följande ledamöter: 
Maria Hörnsten (S), Valendona Dobra (S), Anders Berglund (S) 
Annki Stark (S), Jon Heinpalu (MP), Carina Bardh (M), Monica 
Samuelsson (KD), Mari Lindahl (L), Per Svenberg (S). 
 
Avstår gör följande ledamöter: 
Anders Gustafsson (SD), Gun Lusth (M), Torbjörn Eriksson 
(KD). 
 
Omröstningsresultat: 
Nämnden har alltså med 3 ja-röster, mot 9 nej-röster bifallit 
Monica Samuelssons (KD) förslag.  3 ledamöter avstår från att 
rösta. 
 
Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen  

§77  Livsmedelsprojektet 
Diarienummer: RJL 2018/1258 
 
Beslut  
Nämnden 

1. Godkänner föreliggande förslag till projekt för perioden 
2018-2020   

2. Finansiering sker ur särskilda medel avsatta för den 
nationella livsmedelsstrategins genomförande på regional 
nivå under 2018 och under de två följande åren med medel 
i Landsbygdsprogrammet via Länsstyrelsen 

3. Projektet startar under förutsättning att all finansiering 
beviljas. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har nyligen antagit en regional 
livsmedelsstrategi som tagits fram på initiativ av Grönt kluster. 
För att arbetet nu ska komma igång och strategin implementeras 
behöver en samordnare anställas på heltid. Tjänsten placeras på 
regional utveckling. Projektet drivs tillsammans med 
Länsstyrelsen 
 
 

 

 Sign 

 



 

PROTOKOLL 6(9) 

      

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 70-81 
Tid: 2018-06-20  kl: 09.00-14.30 

 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2018-06-13 
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-05-08 
• Regeringsbeslut angående erbjudande att göra insatser för 

livsmedelsstrategins genomförande på regional nivå 
 
Beslutet skickas till  
Länsstyrelsen i Jönköpings län 

§78  Skog- och träsamordnare 
Diarienummer: RJL 2018/1260 
Beslut 
Nämnden  

1. Godkänner föreliggande inriktningsbeslut för tre år (2018-
2021). 

2. Bidrar med 1 506 400 kronor till projektet. 
3. Finansiering sker ur anslaget för Regionala 

utvecklingsmedel under förutsättning att övrig finansiering 
beviljas. 

Sammanfattning  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
godkände hösten 2017 den regionala skogsstrategin för Småland 
samt handlingsprogrammet för Träregion Småland. Nu påbörjas 
samordningsarbetet med bägge strategier och dess 
handlingsprogram. En gemensam samordnare anställs av de 
regionala utvecklingsansvariga organisationerna samt 
Länsstyrelserna i de tre smålandslänen. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2018-06-13 
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-05-08 
• Budget, Skog- och träsamordnare 

 
Beslutet skickas till 
Regionförbundet i Kalmar län 
Region Kronoberg 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 

 

 Sign 

 



 

PROTOKOLL 7(9) 

      

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 70-81 
Tid: 2018-06-20  kl: 09.00-14.30 

 

§79  Remiss - Lån och garantier för fler bostäder 
SOU2017:108 
Diarienummer: RJL 2018/956 
 
Beslut  
Nämnden 

• Godkänna föreliggande yttrande som svar till 
Näringsdepartementet. 

  
Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över 
rubricerat betänkande Lån och garantier för fler bostäder (SOU 
2017:108). Region Jönköpings län ställer sig huvudsakligen 
positiv till de förslag som läggs fram i betänkandet, men lämnar 
några kompletterande synpunkter.  
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2018-06-13 
• Missiv daterat 2018-05-14 
• Förslag till yttrande daterat 2018-06-20 
• Betänkande: Lån och garantier för fler bostäder (SOU 

2017:108) 
 
Beslutet skickas till 
Näringsdepartementet  

§80  Budget 2019 med flerårsplan för 2020-2021 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 
Diarienummer: RJL 2018/225 
 
Beslut  
Nämnden 

• överlämnar förslag till Budget och verksamhetsplan 2019 
med flerårsplan 2020-2021 till regionstyrelsen. 

 
 
 

 

 Sign 

 



 

PROTOKOLL 8(9) 

      

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 70-81 
Tid: 2018-06-20  kl: 09.00-14.30 

 
Reservationer  
Samtliga ledamöter inom Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för 
egna yrkanden. 
 
Sammanfattning  
Nämnden redovisar i föreliggande skrivelse sitt förslag till Budget 
och verksamhetsplan 2019 med flerårsplan 2020-2021. Förslaget 
överlämnas till regionstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag  

• Missiv daterad 2018-06-14 
• Förslag till Budget 2019 med flerårsplan för 2020-2021 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Per Svenberg (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas och 
Miljöpartiets yrkanden till budgetförslaget. 
 
Jon Heinaplu (MP) lämnar in följande protokollsanteckning, 
vilket godkänns av ordföranden. 
”Gällande förstärkning av resurserna till Regional utveckling så 
ser vi, i sken av utredningen som presenterades idag, ett behov av 
en blocköverskridande överenskommelse och sträcker därmed ut 
handen för vidare förhandlingar”. 
 
Anders Gustafsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas 
förslag till budget. 
 
Torbjörn Eriksson (KD) yrkar bifall till Alliansens förslag till 
budget. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
nämnden bifaller Alliansens förslag till budget. 
 
Beslutet skickas till  
Regionstyrelsen 

 

 

 Sign 

 



 

PROTOKOLL 9(9) 

      

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 70-81 
Tid: 2018-06-20  kl: 09.00-14.30 

 

§81  Övrigt 
Kurser och konferenser 

• Digitaliseringsdag, 29 augusti i Jönköping 
Nämnden beslutar att samtliga ordinarie ledamöter ges 
möjlighet att delta. 

• Överenskommelser/spelregler för samverkan med 
civilsamhället, SKL, 12 september i Stockholm. 
Monica Samuelsson (KD), Mari Lindahl (L), Jon Heinpalu 
(MP) samt ytterligare 1 från oppositionen ges möjlighet att 
delta. 
 

Ordföranden önskar alla en trevlig sommar och förklara 
sammanträdet för avslutat.  

Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras 

 

Malin Olsson 
Ordförande 

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

 

 Sign 

 


