
 

PROTOKOLL 1(8) 

Diarienummer 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 113-124 
Tid: 2018-11-21 kl.09.00-14.10 

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) 
Eva Nilsson (M) ers. Gun Lusth (M) 
Per Eriksson (C) 
Nils-Erik Emme (KD) ers. Monica Samuelsson (KD) 
Mari Lindahl (L) 
Lennart Karlsson (_) 
Maria Hörnsten (S) 
Fredrik Johansson (S) ers. Martina Jansson (S) 
Anders Berglund (S) 
Annki Stark (S) 
Jon Heinpalu (MP) 
Anders Gustafsson (SD) 
 
Ersättare:  
Raymond Pettersson (C) 
Kjell Ekelund (S) §§ 113-118 
Eva Ekenberg (MP) 
Morgan Malmborg (_) 
 
Övriga:  
Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör 
Göran Stenström, ekonomichef utbildning- och kultur 
Lars Wallström, controller 
Lena Bohman, sakkunnig samhällsplanering §§ 113-120 
Robert Glader, Filmbyn Småland  §§ 113-118 
Gustav Österström, VD Science Park Spectria Invest        
§ 118 
Linda Byman, nämndsekreterare 
  

§113  Val av protokolljusterare 
Nämnden väljer Anders Berglund (S) att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden. 

§114  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 

 

 Sign 

 



 

PROTOKOLL 2(8) 

      

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 113-124 
Tid: 2018-11-21 kl.09.00-14.10 

 

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

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

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

• Kapitalförsörjning på landsbygden, Jönköping 3 
december. 
Carina Bardh, Mari Lindahl, Eva Nilsson och Jon 
Heinpalu deltar. 

§118  Informationsärenden och aktuellt 
• Robert Glader från Filmbyn Småland informerar om 

verksamheten och dess bolag, branschsamarbeten och den 
filmrelaterade verksamheten m m.  
 

• Gustav Österström VD vid Science Park och Spectria 
Invest, informerar om verksamhetens affärsutvecklings 
projekt.  Delägare i investeringsfonden ges möjlighet att 
investeringar i tillväxtföretag för ökad regional tillväxt.  
 

• Regionala utvecklingsdirektören informerar: 
- redovisar antagning vid folkhögskolorna och 

naturbruksgymnasierna för 2018. 
- Sammanslagning utbildning och kultur med Regional 

utveckling är klar. 
- Revision av nämndens arbete med kompetensförsörjning 

pågår. 
- Aktuellt läge vid Smålands musik och teater. 

 
• Lars Wallström redogör för månadsrapport per oktober för 

nämndens verksamhetsområde. Sammanställning över 
avtalstrohet 2018 redovisas. 

 

 Sign 

 



 

PROTOKOLL 3(8) 

      

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 113-124 
Tid: 2018-11-21 kl.09.00-14.10 

 
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl.11.25 för gruppmöten och lunch och 
återupptas kl. 14.00. 

§119  Motion - Låt Spira spridas och spira för alla! 
Diarienummer: RJL 2017/1342 
 
Beslut  
nämnden beslutar 

• Att motionen avslås i sin helhet. 
 
Reservation 
Samtliga ledamöter för Miljöpartiet och Socialdemokraterna 
reserverar sig mot beslutet till förmån för 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 remitterats till nämnden för trafik, infrastruktur och 
miljö, samt till PKS, Primärkommunalt samverkansorgan för att 
inhämta synpunkter. 
Regionstyrelsen har återremitterat motionen till nämnden för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet för besvarande av 
motionens att-satser.  
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2018-11-09 
• Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2018-10-23 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-10-09 

 

 Sign 

 



 

PROTOKOLL 4(8) 

      

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 113-124 
Tid: 2018-11-21 kl.09.00-14.10 

 
• Protokollsutdrag nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet 2018-06-20 
• 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 nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet 2018-01-24 
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-12 
• Protokollsutdrag från presidiet 2018-01-10 
• Faktaunderlag 2017-11-22 
• Protokollsutdrag från presidiet 2017/1342 
• 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) med instämmande av Maria Hörnsten (S) 
yrkar bifall till motionen i sin helhet. 
 
Ordföranden yrkar bifall till presidiets förslag om att motionen 
avslås. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer presidiets förslag om att motionen avslås mot 
Jon Heinpalu och Maria Hörnstens yrkande om bifall till 
motionen, och finner att motionen avslås. 
 
Votering begärs där presidiets förslag (JA) ställs mot Jon 
Heinpalu och Maria Hörnstens yrkande (NEJ). 
 
JA röstar följande ledamöter:  
Anders Gustafsson (SD), Carina Bardh (M), Eva Nilsson (M), 
Per Eriksson (C), Nils-Erik Emme (KD), Mari Lindahl (L), 
Torbjörn Eriksson (KD), Malin Olsson (M).  
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PROTOKOLL 5(8) 

      

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 113-124 
Tid: 2018-11-21 kl.09.00-14.10 

 
NEJ röstar följande ledamöter: 
Maria Hörnsten (S), Fredrik Johansson (S), Anders Berglund (S),  
Annki Stark (S), Jon Heinpalu (MP), Per Svenberg (S). 
 
Avstår: Lennart Karlsson (_). 
 
Omröstningsresultat: 
Nämnden har alltså med 8-JA röster mot 6-NEJ röster avslagit 
motionen. 1 ledamot avstår från att rösta. 
 
Beslutet skickas till  
Regionstyrelsen 

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

1. Beviljar Filmbyn Småland 1 200 000 kr 
2. Finansiering sker ur anslaget för Regionala 

utvecklingsmedel 

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. 
Nämnden beslutar 2018-10-17 § 108 att ärendet återremitteras för 
vidare utredning på grund av brister i redovisningen. 
Kompletterande handlingar har lagts till ärendet. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2018-11-09 
• Protokollsutdrag från nämnden 2018-10-17 
• Protokollsutdrag från presidiet 2018-10-04 
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-13 
• Ansökan från Filmbyn Småland ideell förening 
• Underlag till projektbeslut 
• Årsredovisning Filmbyn ideell förening 

 

 Sign 

 



 

PROTOKOLL 6(8) 

      

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 113-124 
Tid: 2018-11-21 kl.09.00-14.10 

 
• Årsredovisning Snickerboa Mariannelund AB 
• Budget Filmbyn 2018-2020 
• Resultatrapport Snickerboa Mariannelund AB 

 
Beslutet skickas till  
Filmbyn i Småland 

§121  Granskning av processen för 
bidragsutbetalning 
Diarienummer: RJL 2018/1674 
 
Beslut  
Nämnden 

• Godkänner svar till regionrevisionen enligt föreliggande 
tjänsteskrivelse samt överlämnar den till regionfullmäktige 
och regionrevisionen. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings läns revisorer har genomfört granskning av 
processen för bidragsutbetalning inom nämnden för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. I föreliggande 
tjänsteskrivelse redovisas svar på revisorernas frågor. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2018-11-09 
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-01 
• Missiv - Granskning av processen för bidragsutbetalning 

inom nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 2018-06-01 

• PwC, Revisionsrapport processen för bidragsutbetalning 
inom nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

 
Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 
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PROTOKOLL 7(8) 

      

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 113-124 
Tid: 2018-11-21 kl.09.00-14.10 

 

§122  Framställan om statliga medel till regional 
kulturverksamhet inom 
kultursamverkansmodellen 2019 
Diarienummer: RJL 2018/2718 
 
Beslut  
Nämnden 

• Godkänner föreliggande framställan om statliga medel till 
regional kulturverksamhet inom 
kultursamverkansmodellen 2019. 

Sammanfattning  
Jönköpings län ingår sedan 2012 i den av staten beslutade 
kultursamverkansmodellen. Region Jönköpings län befinner sig i 
genomförandet av sin tredje kulturplan, och under hösten 2018 i 
planeringen av sitt andra år inom planperioden 2018-2020. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2018-11-09 
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-31 
• Analys av andelen statliga bidrag inom 

Kultursamverkansmodellen 
 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Jon Heinpalu (MP) yrkar bifall till förslaget. 
 
Beslutet skickas till  
Kulturrådet 

§123  Projektansökan - E-handels och logistikprojekt 
i Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2018/784 
 
Beslut  
Nämnden 

• Beviljar Region Jönköpings län 310 124 kr. Finansiering 
sker ur det statliga anslaget 1:1, under förutsättning att 
övrig medfinansiering infrias. 

 

 Sign 

 



 

PROTOKOLL 8(8) 

      

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 113-124 
Tid: 2018-11-21 kl.09.00-14.10 

 
Sammanfattning  
Beslutet gäller den utökning av projektbeloppet för projektet E-
handels och logistikprojekt i Jönköpings län, som blir följden av 
en noga genomgång av budget i anslutning till kompletteringar till 
Tillväxtverket och som inte berör några andra ändringar i 
projektets omfattning. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2018-11-09 
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-30 
• Projektansökan till Tillväxtsverket 2018-09-17 
• Underlag till beslut 

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

§124  Övrigt 
Ordföranden förklara sammanträdet för avslutar och meddelar att 
mandatperiodens sista sammanträde kommer att hållas på 
kulturhuset Spira den 12 december.  

Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras 

 

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