
 

PROTOKOLL 1(13) 

Diarienummer 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 97-112 
Tid: 2018-10-17 kl:09.00-16.10 

Plats: Regionens hus, sal A 

Närvarande: Beslutande:  
Malin Olsson (M) ordf. 
Nils-Erik Emme (KD) ers. Torbjörn Eriksson (KD)       
1:e vice ordf. 
Per Svenberg (S) 2:e vice ordf. 
Carina Bardh (M) närvarande §§ 97-108 
Lars Carlborg (M) ers. Carina Bardh (M) §§ 110-112 
Gun Lusth (M) 
Per Eriksson (C) 
Monica Samuelsson (KD) 
Mari Lindahl (L) 
Lennart Karlsson (_) 
Kjell Ekelund (S) ers. Maria Hörnsten (S) 
Fredrik Johansson (S) ers. Martina Jansson (S) 
Anders Berglund (S) 
Annki Stark (S) 
Jon Heinpalu (MP) 
Anders Gustafsson (SD) 
 
Ersättare:  
Lars Carlborg (M) 
Raymond Pettersson (C) 
Margareta Andersson (KD) 
Jakob Olofsgård (L) 
Morgan Malmborg (_) 
 
Övriga:  
Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör 
Göran Stenström, ekonomichef utbildning- och kultur 
Lars Wallström, controller 
Mikaela Dinu Billström, projektledare regional utveckling 
§§ 97-102 
Peter Gran, Regionrevisionen, § 102 
Magnus Hellström, Regionrevisionen, § 102 
Nenus Jidah revisionschef, § 102 
Mia Suntila, administrativ samordnare, § 102 
Annie Johansson, kulturutvecklare  
Elisabet Eriksson, enhetschef regional utveckling 
Lena Bohman, sakkunnig samhällsplanering §§ 103-112 
Linda Byman, nämndsekreterare  
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Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 97-112 
Tid: 2018-10-17 kl:09.00-16.10 

 

§97 Val av protokolljusterare 
Nämnden väljer Gun Lusth (M) att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden. 

§98  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 

§99  Anmälan av informationshandlingar 
Diarienummer: RJL 2018/37 
 
Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna. 
Fråga angående ändring av regleringsbrev besvaras. 

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

§101  Anmälan av kurser och konferenser 
Beslut 
Nämnden beslutar om deltagande vid följande konferenser: 

• SKL, En välfungerande och inkluderande arbetsmarknad, 
22 och 26 oktober Stockholm. 
Nämnden beslutar avstå från deltagande. 

• Folkhögskoleföreningen inom SKL, 2 november 
Stockholm. 
Gun Lusth (M) och Anders Berglund deltar. 

• Kulturforum 2018, 10 november Värnamo 
Samtliga ordinarie ledamöter erbjuds delta. 

• Folk och Kultur 2019 i Eskilstuna. 
Nämnden beslutar om deltagande för 15 st av nämndens 
ledamöter den 6-8 februari, ersättare ges möjlighet ta 
ordinarie ledamots plats. 

§102  Informationsärenden och aktuellt 
• Mikaela Dinu Billström, projektledare vid regional 

utveckling, redogör för projektet Jämställd regional 
tillväxt. 
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• Regionala utvecklingsdirektören informerar om pågående 
och aktuella projekt inom regional utveckling: 
- Regional utvecklingsdialog regeringskansliet angående 

det nationella uppdraget. 
- Regionrevisionens granskning av nämndens arbete med 

kompetensförsörjning för näringslivet. 
- Smart industri. 
- Regionala utveklingsmedel för 2018, intecknade medel 

2019. 
- Anslagsram 1:1 medel samt driftbudgetram 2018. 

• Information och diskussion med Regionrevisionen utifrån 
utförd granskning av bidragsutbetalning och nämndens 
arbete med kompetensförsörjning för näringslivet. Ett 
antal rekommendationer föreslås för nämndens fortsatta 
arbete. Även nämndens arbete med mål, intern kontroll 
och uppföljning tas upp.  
 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 11.00 för gruppmöten och lunch och 
återupptas kl. 14.00. 
 

• Regionala utvecklings direktören redogör för 
personalärende  och den arbetsrättsliga  processen vid 
Smålands musik och teater. 

• Fina recensioner för ”On the town”, budgeten följs enligt 
plan. 

• Tenhults naturbruksgymnasium har tilldelats Region 
Jönköpings läns hållbarhetspris. 

• Uppföljning och aktiviteter budget 2018 presenteras. 
• Lars Wallström redovisar månadsrapport per september 

2018, totalt visar resultatet på ett överskott. 
• Information delårsrapport inom nämndens ansvarsområde 

per augusti 2018 för verksamhetsområde utbildning och 
kultur med flera. 
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§103  Bilaga till budget och verksamhetsplan 2019 - 
Principer för prissättning vid kulturhuset Spira 
Diarienummer: RJL 2018/225 
 
Beslut  
Nämnden 

• Överlämnar principer för prissättningen vid Kulturhuset 
Spira 2019 till budgetförslag med verksamhetsplan för 
2019 till regionstyrelsen. 

Sammanfattning  
Nämnden har till uppgift att överlämna förslag till budget och 
verksamhetsplan 2019 samt flerårsplan 2020-2021 till 
budgetberedningen. 
 
Som bilaga till budgetförslaget överlämnas förslag till principer 
för prissättning vid Kulturhuset Spira. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2018-10-04 
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-25 
• Bilaga Principer för prissättning 2019 vid Kulturhuset 

Spira 
 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Per Svenberg (S) meddelar att Socialdemokraterna och 
Miljöpartiet inte deltar i beslutet och återkommer vid kommande 
budgetförhandlingar. 
 
Anders Gustafsson (SD) meddelar att Sverigedemokraterna inte 
deltar i beslutet och återkommer vid kommande 
budgetförhandlingar.  
 
Beslutet skickas till  
Regionstyrelsen 
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§104  Delårsrapport tertial 2 – 2018 
Diarienummer: RJL 2018/231 
 
Beslut  
Nämnden 

• godkänner delårsrapport tertial 2-2018 för de delar som 
avser nämndens ansvarsområden. 

Sammanfattning  
Enligt regionfullmäktiges direktiv ska 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. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2018-10-04 
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-02 
• Delårsrapport tertial 2 2018 

 
Beslutet skickas till  
Regionledningskontoret Ekonomi 

§105  Kultur- och arbetsstipendium 2018 
Diarienummer: RJL 2018/898 
 
Beslut  
Nämnden beviljar 

1. Kulturstipendiet 2018 på 50 000 kronor 
2. Arbetsstipendiet 2018 på 50 000 kronor 

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. 
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Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2018-10-04 
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-14 
• Kriterier Kultur- och arbetsstipendier 
• Samtliga ansökningar arbetsstipendier 2018 

 
Beslutet skickas till 
Utbildning och kultur  

§106  Remiss - Barns och ungas läsning - ett ansvar 
för hela samhället SOU 2018:57 
Diarienummer: RJL 2018/1912 
 
Beslut  
Nämnden 

• Godkänner föreliggande yttrande som svar till 
Kulturdepartementet. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har av Kulturdepartementet getts 
möjlighet att yttra sig över Läsdelegationens betänkande ”Barns 
och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället” (SOU 2018:57). 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2018-10-04 
• Missiv daterat 2018-09-10 
• Förslag till yttrande daterat 2018-10-17 
• Remiss - Barns och ungas läsning - ett ansvar för hela 

samhället (SOU 2018:57) 
 
Beslutet skickas till  
Kulturdepartementet 
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§107  Projektansökan - E-handels och logistikprojekt 
i Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2018/784 
 
Beslut  
Nämnden 

• Beviljar Region Jönköpings län 2 349 577 kr under 
förutsättning att övrig medfinansiering infrias. 
Finansiering sker ur det statliga anslaget 1:1. 

Sammanfattning  
Baserat på underlag i en ansökan beslutade ANA nämnden 25 
april 2018, att godkänna ett projektbelopp på 2 MSEK, i enlighet 
med den budget kopplat till kostnaderna för de då planerade 
aktiviteterna och för projektorganisationen. 
Detta beslut gäller den utökning av projektbeloppet, som blir 
följden av den omarbetade projektplanen och aktiviteterna för att 
uppnå visionen enligt informationen i ärendet nedan. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2018-10-04 
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-12 
• Underlag till projektbeslut 

 
Beslutet skickas till  
Region Jönköpings län, Regional utveckling 
Science Park Jönköping 
Jönköpings tekniska högskola 

§108  Projektansökan - Filmbyn Småland 
Diarienummer: RJL 2017/1627 
 
Beslut  
Nämnden 

• Beslutar att ärendet återremitteras för vidare utredning på 
grund av brister i redovisningen. 
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Sammanfattning  
Filmbyn Småland (f.d. Barnfilmbyn) ansöker om medel för att 
fortsätta driva sin verksamhet under 2018 och 2019 (18 månader) 
och för att utveckla verksamheten. Filmbyn är ett unikt besöksmål 
på temat film för barn, unga och deras familjer och en mötesplats 
för ett regionalt filmcentrum. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2018-10-04 
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-13 
• Ansökan från Filmbyn Småland ideell förening 
• Underlag till projektbeslut 

 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Gun Lusth (M) yrkar att ärendet återremitteras pga. av brister i 
redovisningen, i yrkandet instämmer Per Svenberg (S), Anders 
Gustafsson (SD) och Mari Lindahl (L). 
 
Anders Berglund (S) föreslår att Filmbyn bjuds in till kommande 
sammanträde för en fördjupad redovisning av verksameten. 
 
Beslutsgång 
På ordförandens fråga om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras beslutar nämnden att ärendet återremitteras för 
vidare utredning på grund av brister i redovisningen. 
 
Beslutet skickas till  
Regionledningskontoret, Regional utveckling 
Filmbyn Småland  

§109  Projektansökan – Scenkonstdigitalisering 
Diarienummer: RJL 2018/2400 
 
Beslut  
Nämnden 

1. Beviljar Smålands Musik och Teater ett bidrag på 
3 151 500 kronor 

2. Finansiering sker ut anslaget för Regionala 
utvecklingsmedel 
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3. En riskanalys görs innan fortsatta beslut tas vid nästa 

etapp av projektet. 

Sammanfattning  
Smålands Musik och Teater ansöker om ett projektbidrag för sitt 
digitaliseringsprojekt som har två syften, dels kommer man att 
kunna driva musikutbildning på distans och dels kommer man att 
kunna framträda digitalt på platser i länet där inte hela orkestern 
får plats. Länet och Smålands Musik och Teater har möjlighet att 
bli ett centrum för den nya unika tekniken som bygger på ett 
nordiskt format. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2018-10-04 
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-14 
• Ansökan från Smålands Musik och Teater 
• Underlag till projektbeslut 

 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Jon Heinpalu (MP) yrkar bifall till föreliggande förslag. 
 
Mari Lindal (L) yrkar bifall till förslaget med reservation: ”att det 
tas med en riskanalys innan fortsatta beslut tas vid nästa etapp av 
projektet”. 
 
Anders Gustafsson (SD) och Gun Lusth (M) och Monica 
Samuelsson (KD) yrkar bifall till Mari Lindahls förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer föreliggande förslag mot Mari Lindahls 
yrkande och finner Mari Lindahls yrkande antaget. 
 
Votering begärs där Mari Lindahls förlag (JA) ställs mot 
föreliggande förslag (NEJ). 
 
JA röstar följande ledamöter: 
Anders Gustafsson (SD), Gun Lusth (M), Per Eriksson (C), 
Monica Samuelsson (KD), Mari Lindahl (L) 
Lennart Karlsson (_), Nils- Erik Emme (KD), Malin Olsson (M). 
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NEJ röstar följande ledamöter: 
Kjell Ekelund (S), Fredrik Johansson (S), Anders Berglund (S), 
Annki Stark (S), Jon Heinpalu (MP), Per Svenberg (S). 
 
Omröstningsresultat: 
Nämnden har alltså med 8-JA röster mot 6-NEJ röster bifallit 
föreliggande förslag med Mari Lindahls tillägg om att det tas med 
en riskanalys innan fortsatta beslut tas vid nästa etapp av 
projektet. 
 
Beslutet skickas till  
Smålands Musik och Teater 

§110  Omdisponering av regionala utvecklingsmedel 
Diarienummer: RJL 2018/2655 
 
Beslut  
Nämnden 

• beviljar omdisponering av 8 miljoner kronor från 
regionala utvecklingsmedel till avdelningen för regional 
utvecklings driftbudget från och med budgetåret 2019. 

Sammanfattning  
Presidiet har gett Regionledningskontoret i uppdrag att ta fram 
förslag kring Regional utvecklings fortsatta utveckling och 
finansiering via omdisponering av regionala utvecklingsmedel. En 
omdisponering av 8 miljoner kronor från de regionala 
utvecklingsmedlen görs till avdelningen för regional utvecklings 
driftbudget från och med budgetåret 2019. 
 
Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-15 
 
Beslutet skickas till  
Regional utveckling 
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§111  Sammanträdesplan 2019 
Diarienummer: RJL 2018/2227 
 
Beslut  
Nämnden 

1. fastställer sammanträdesplan 2019 för Nämnd för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, enligt följande: 
23/1, 27/2, 20/3, 24/4, 5/6, 19/6, 18/9, 16/10, 20/11, 11/12 

2. fastställer sammanträdesplan för nämndens presidium  
kl: 9.00-12.00 enligt följande: 
9/1, 4/2, 7/3, 11/4, 23/5, 10/6, 4/9, 3/10, 8/11, 28/11 

Sammanfattning  
Sammanträdesplan för 2019 har tagits fram för Nämnd för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2018-10-04 
• Tjänsteskrivesle daterad 2018-09-21 
• Sammanträdesplan 2019 

 
Beslutet skickas till  
Regionledningskontoret 

§112  Nationell biblioteksstrategi 
Diarienummer: RJL 2018/2366 
 
Beslut  
Nämnden 

• Godkänner föreliggande yttrande över utkast Nationell 
biblioteksstrategi som svar till sekretariatet för nationell 
biblioteksstrategi, med föreslagna ändringar. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över utkast 
“Från ord till handling - På väg mot en nationell 
biblioteksstrategi”. 
 
 
 

 

 Sign 

 



 

PROTOKOLL 12(13) 

      

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 97-112 
Tid: 2018-10-17 kl:09.00-16.10 

 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2018-10-04 
• Missiv daterat 2018-09-24 
• Förslag till yttrande 2018-10-17  

 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Per Eriksson (C) föreslår följande ändringsyrkanden i yttrandet 
till sekretariatet för nationell biblioteksstrategi. 
 
Tillägg i andra stycket: 
”Bibliotekshögskolorna bör nyttjas mer i kompetens-
utvecklingen”. 
 
Tredje stycket 
De två första meningarna stryks och ersätts med: 
”Region Jönköpings län anser att generella statsbidrag till 
biblioteksutveckling är bättre än projektstöd. Vi behöver 
ekonomiska spelregler som ger ökad långsiktig effekt och mindre 
byråkrati. De regionala biblioteksverksamheterna ser dock 
positivt” ….  
 
Kjell Ekelund (S), Jon Heinpalu, (MP), Monica Samuelsson 
(KD), Gun Lusth (M), Lars Carlborg (M) samt Nils Erik Emme 
(KD) yrkar bifall till ovanstående ändringsyrkanden. 
 
Beslutet skickas till  
Sekretariatet för nationell biblioteksstrategi 
 
  

Vid protokollet 

Linda Byman 

 

 

 

 Sign 

 



 

PROTOKOLL 13(13) 

      

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 97-112 
Tid: 2018-10-17 kl:09.00-16.10 

 
Justeras 

 

Malin Olsson 
Ordförande 

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