
 

PROTOKOLL 1(13) 

Diarienummer 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 1-17 
Tid: 2019-01-23 kl.09.00-16.15 

Plats: Regionens hus, sal A 

Närvarande: Beslutande:  
Rune Backlund (C) ordf. 
Monica Samuelsson (KD) 1:e vice ordf. 
Dan Sylvebo (M) 2:e vice ordf. 
Per Svenberg (S) 
Annki Stark (S) ers. Annie Fredriksen (S) 
Adam Starck (S) 
Hans Jarstig (KD) 
Per Eriksson (C) 
Helen Skogelin Torvaldsson (BA) 
Mari Lindahl (L) 
Jon Heinpalu (MP) 
Kristina Nero (V) 
Gun Lusth (M) 
Olle Moln Teike (SD) 
Ulf Svensson (SD) 
 
Ersättare:  
Irada Alieva Söderberg (S) 
Aneth Amundson (S) 
Raymond Pettersson (C) 
Fredrik Sveningson (L) §§ 1-8 
Sanja Tafra Ciglar (V) 
Elisabeth Orellana Bravo (V) §§ 1-8 
Elisabeth Wahlström (M) 
Maria Högberg (SD) 
 
Övriga:  
Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör 
Elisabet Eriksson, enhetschef regional utveckling 
Göran Stenström, ekonomichef utbildning- och kultur 
Lars Wallström, controller 
Jörgen Lindvall, kulturchef  
Linda Byman, nämndsekreterare 
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PROTOKOLL 2(13) 

      

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 1-17 
Tid: 2019-01-23 kl.09.00-16.15 

 

§1  Välkomsthälsning 
Ordföranden hälsar nämndens ledamöter, ersättare och tjänstemän 
välkomna till mandatperiodens första sammanträde i nämnden för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. En presentationsrunda 
görs. 
 
Information och riktlinjer inför nämndens arbete redovisas. 

§2  Val av protokolljusterare 
Nämnden väljer Kristina Nero (V) och Per Svenberg (S) att 
justera protokollet tillsammans med ordföranden. 

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

- Beslut om utökat sammanträde med internat den 27-28 
februari 

- Val av ersättare till presidiet 
 
Ulf Svensson (SD) lyfter en fråga kring personalärende vid 
Smålands musik och teater. 
Ordföranden meddelar att ärendet kommer att tas upp vid 
nämnden i februari. 

§4  Anmälan av informationshandlingar 
Diarienummer: RJL 2019/12 
 
Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna. 

§5  Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: RJL 2019/11 
 
Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till 
handlingarna. 

§6  Inkomna remisser, promemorior och motioner 
Sammanställningen anmäls och läggs till handlingarna. 
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§7  Anmälan av kurser och konferenser 
Presidiet har tagit beslut om deltagande vid följande kurser och 
konferenser: 

• Folk och Kultur, 6-8 februari Eskilstuna  
Nämnden beslutade 2018-10-17 om deltagande för 15 st 
av nämndens ledamöter där, ersättare ges möjlighet ta 
ordinarie ledamots plats. 

• Kultur för hälsa, 28 februari Nässjö 
Presidiet beslutar att en per parti ges möjlighet att delta. 

 
Anmälan sker via nämndsekreteraren. 

§8  Informationsärenden och aktuellt 
Jörgen Lindvall, kulturchef redogör för verksamhetsbidrag, 
utvecklingsbidrag och arrangörsbidrag inför beslut om 
Kulturbidrag 2019. 
 
Genomgång av övriga beslutsärenden, frågor besvaras. 
 
Regionala utvecklingsdirektören informerar: 

• Reglemente och presentation av nämndens 
ansvarsområden.  

• Regional utveckling, utvecklingsansvar och roll att leda 
och säkerställa utveckling och tillväxt i länet, samt att lösa 
samhällsutmaningar. 

• Säkra att målen nås via den regionala utvecklingsstrategin, 
RUS, för länets utveckling. 

• Verksamheter: Sörängens folkhögskola, Värnamo 
folkhögskola, Tenhults naturbruksgymnasium, Stora 
Segerstads Naturbrukscentrum, Smålands musik och 
teater, kultur och utveckling, projekt och satsningar för 
länets utveckling, direktinvesteringar, företagsjouren, 
Europa direkt, digitaliseringsrådet m m. 

 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 11.40 för gruppmöten och lunch och 
återupptas kl. 14.00. 
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• Lars Wallström redogör för månadsrapport per december 

2018. 
• Genomgång av intern kontrollplan 2019, syfte och 

inriktning, väsentlighet och risker. 
 

§9  Budget och verksamhetsplan 2019 
Diarienummer: RJL 2018/222 
 
Beslut  
Nämnden 

1. Godkänner förslag till budget för nämndens centralt 
budgeterade anslag. 

2. Godkänner förslag till budget och verksamhetsplan 2019 
för verksamhetsområde Utbildning och kultur. 

3. Meningen Kultur är en betydelsefull faktor för tillväxt och 
utveckling i regionen – flyttas sist, i inledningen, tredje 
stycket, i Verksamhetsplan 2019 för Utbildning och 
Kultur. 

Reservationer 
Kristian Nero för Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget 
yrkande angående ordet kund i verksamhetsplanen. 
 
Sammanfattning  
Regionfullmäktige har i direktiv till styrelse och nämnder i 
beslutad budget och verksamhetsplan 2019 med flerårsplan 2020-
2021 angivit att respektive nämnd ska konkretisera 
verksamhetsuppdrag och budget senast december 2018. 
Tidpunkten för detta har skjutits fram till januari 2019, på grund 
av sent beslut om budget 2019. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2019-01-09 
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-12-19  
• Budget och verksamhetsplan för verksamhetsområde 

Utbildning och kultur 
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Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 1-17 
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Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Kristina Nero (V) yrkar för Vänsterpartiet;   

• ”att i samtliga verksamhetsplaner, ordet kund stryks. 
Medborgare är tillräckligt.”  

• Det är viktigt att se kulturens egenkraft för medborgare. I 
andra hand ges vinster i samhällsbygget. 
 I verksamhetsplan Utbildning och kultur 10.3 s. 4 
Inledning stycke 3 bör därför första meningen bli styckets 
sista: Möjligheten till att ta del av och aktivt delta i ett rikt 
kulturutbud är viktig för individens välfärd och 
välbefinnande. Ett rikt kulturliv och en levande kulturmiljö 
medverkar till demokrati, attraktivitet, ökad turism och 
hälsa samt fler arbetstillfällen. Och därefter slutligen: 
Kultur är en betydelsefull faktor för tillväxt och utveckling 
i regionen. 

 
Ordföranden yrkar avslag på Kristina Neros förslag om att ersätta 
ordet kund med medborgare.  
 
Nämnden bifaller Kristina Neros förslag om att flytta meningen: 
Kultur är en betydelsefull faktor för tillväxt och utveckling i 
regionen – sist, i inledningen tredje stycket av Verksamhetsplan 
2019 för Utbildning och Kultur. 
 
Beslutet skickas till 
Verksamhetsområde Utbildning och kultur - stab 

§10  Kulturbidrag 2019 
Diarienummer: RJL 2018/1151 
 
Beslut  
Nämnden 

• Återremitterar beslut om verksamhetsbidrag för 
Österängens konsthall till presidiet för vidare hantering. 

• Utvecklingsbidragen till regionens egna verksamheter 
återremitteras till presidiet tillsammans med beslut om  
240 000 kronor till Fristadsregion och beslut om 250 000 
kronor till Kultursamverkansmodellen och Kulturplanens 
implementering. 
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• I övrigt beviljas verksamhetsbidrag till organisationer 

enligt redovisad sammanställning  
• I övrigt beviljas utvecklingsbidrag för projekt enligt 

redovisad sammanställning, och 1 025 000 kronor till 
tidigare beslutade fleråriga utvecklingsbidrag. 

• Avsätter 650 000 kronor till Arrangörsbidrag. 
• Avsätter 100 000 kronor till Kultur- och arbetsstipendier.  
• Göra en översyn av regelverk när det gäller 

bidragsgivning till regionens egen verksamhet. 
 

Reservationer 
Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig mot 
beslutet till förmån för egna yrkanden. 
 
Sammanfattning  
Nämndens budget för 2019 innehåller ett anslag på 11 632 000 
kronor för bidrag inom kulturområdet. Anslagets ändamål är att 
utifrån den regionala kulturplanens mål och inriktningar ge stöd 
till organisationer, sammanslutningar och enskilda. Bidrag kan 
ges i form av verksamhetsbidrag, arrangörsbidrag och 
utvecklingsbidrag. Ur ramen ska även regionens kultur- och 
arbetsstipendier samt aktiviteter som följer av kulturplanens 
utveckling och implementering finansieras. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2019-01-09 
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-08  
• Ansökningar utvecklingsbidrag RJL 2016/3505, RJL 

2017/3004, RJL 2018/2715 
• Ansökningar verksamhetsbidrag RJL 2018/2395  
• Regional kulturplan 2018-2020 
• Policy och riktlinjer för bidragsgivning inom områden 

folkhälsa, utbildning och kultur RJL 2015/60 
 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Olle Moln-Teike (SD) lämnar för Sverigedemokraterna följande 
ändringsyrkanden:  
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• Verksamhetsbidragen:  

Stiftelsen Vandalorum - minskning till 1 750 000 kr 
Huskvarna Folkets Park - beviljas 300 000 kr  
 

• Utvecklingsbidragen: 
Huskvarna Metal fest - ökning till 150 000 kr 
Marockoprästen - avslås 0 kr 
 

Kristina Nero (V) yrkar för Vänsterpartiet: 
Att ärendet återremitteras. Med följande motivering:  
Med visst stöd i PwC:s revisionsrapport till Region Jönköpings 
län ”Processen för bidragsutbetalning inom nämnden för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet” (juni 2018) gjord av 
Lisa Åberg och Elin Freeman, yrkar Vänsterpartiet att 
nedanstående punkter åtgärdas inom en angiven tidsrymd: 

• Initiera en översyn av gällande policy och riktlinjer för 
bidrag (2016-09-27) i syfte att tydligare samla 
handläggningen av nämndens samtliga bidragskategorier, 
samt beakta övergångar mellan i första hand de olika 
kategorierna utvecklingsbidrag och verksamhetsbidrag 
samt även i viss mån arrangörsbidrag. 

• Nämndens interna kontroll förbättras, särskilt när det 
gäller hur bidrag fördelas. 

• Handläggningsrutiner utvecklas, där likvärdig 
handläggning av samtliga bidragskategorier beaktas, samt 
att fördjupad uppföljning sker av dessa, alltså inte enbart 
mottagarens återrapportering av beviljade medel.  

• Tydliga grunder för bidrag ges transparens. 
 
Ordföranden yrkar för koalitionen:  

• Att beslut om verksamhetsbidrag för Österängens 
konsthall återremitteras till presidiet för vidare hantering. 

• Att utvecklingsbidragen till regionens egna verksamheter 
återremitteras till presidiet tillsammans med beslut om  
240 000 kronor till Fristadsregion och beslut om 250 000 
kronor till Kultursamverkansmodellen och Kulturplanens 
implementering. 

• Att göra en översyn av regelverk när det gäller 
bidragsgivning till regionens egen verksamhet. 
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Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 1-17 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer Kristina Neros förslag om återremiss under 
proposition mot koalitionens förslag om att återremittera dela av 
föreliggande förslag och finner att ärendet ska avgöras idag.  
Nämnden bifaller därmed ordförandens förslag om återremittering 
av vissa delar i föreliggande förslag. 
 
Därefter ställer ordföranden Sverigedemokraternas 
ändringsförslag av verksamhetsbidragen och utvecklingsbidragen 
under proposition och finner att dessa avslås. 
 
Beslutet skickas till  
Utbildning och Kultur Stab 

§11  Bidrag till pensionärsorganisationer 2019 
Diarienummer: RJL 2018/1525 
 
Beslut  
Nämnden 

• Godkänner föreliggande fördelning av bidrag till 
pensionärsorganisationer enligt tabell. Totalt fördelas 
1 210 000 kronor ur 2019 års anslag till 
pensionärsorganisationer.    

Sammanfattning  
Bidrag kan utgå till inom Jönköpings län verksam 
pensionärsorganisation vars huvudorganisation främjar 
pensionärers intressen och är öppen för medlemskap för alla 
pensionärer.  
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2019-01-09 
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-05 
• Policy och riktlinjer för bidragsgivning 

 
Beslutet skickas till 
Regional utveckling 
Pensionärsorganisationer 
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§12  Bidrag till politiska ungdomsorganisationer 
2019 
Diarienummer: RJL 2018/1527 
 
Beslut  
Nämnden 

• Godkänner föreliggande fördelning av bidrag till politiska 
ungdomsorganisationer enligt tabell. Totalt fördelas 
634 000 kronor ur 2019 års anslag till politiska 
ungdomsorganisationer. 

Sammanfattning  
Bidrag kan utgå till politisk ungdomsorganisation som är verksam 
i Jönköpings län och vars moderparti är representerat i 
regionfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2019-01-09 
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-03 
• Protokollsutdrag nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet 2018-12-12  
• Policy och riktlinjer för bidragsgivning 

 
Beslutet skickas till  
Regional utveckling 
Politiska ungdomsorganisationer 

§13  Bidrag till ungdomsorganisationer 2019 
Diarienummer: RJL 2018/1526 
 
Beslut  
Nämnden 

• Godkänner föreliggande fördelning av bidrag till 
ungdomsorganisationer enlig tabell. Totalt fördelas     
6 548 000 kronor ur 2019 års anslag till 
ungdomsorganisationer. 
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Sammanfattning  
Bidrag kan utgå till inom Jönköpings län verksam 
ungdomsorganisation vars riksorganisation får statsbidrag till sin 
centrala verksamhet.  
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2019-01-09 
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-13 
• Policy och riktlinjer för bidragsgivning 

 
Beslutet skickas till  
Regional utveckling 
Ungdomsorganisationer 

§14  Utveckling av socialt entreprenörskap i 
Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2018/3189 
 
Beslut  
Nämnden 

1. Beviljar projektet Utveckling av socialt entreprenörskap i 
Jönköpings län/Regional utveckling 523 057 kr, under 
förutsättning att övrig medfinansiering infrias 

2. Finansiering sker med statliga medel 1:1 medel  
 
Sammanfattning  
Regional utveckling avser att utveckla arbetet med två valda 
prioriteringar inom Tillväxtverkets utlysning Utveckla socialt 
entreprenörskap: 
1. Prioritering systematiskt ledningsarbete 
2. Prioritering kartläggning och synliggörande av sociala 
entreprenörer och sociala företag 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2019-01-09 
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-12-10 
• Projektansökan Utveckling av socialt entreprenörskap i 

Jönköpings län 
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Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Dan Sylvebo (M) för Moderaterna lämnar följande 
protokollsanteckning:  
”Som skäl för bifall anför Moderaterna att det finns chans att 
bredda omsättningen av varor och tjänster på marknaden, genom 
att marknadsaktörer är med i projektet. Moderaterna vill dock 
veta i vad mån och på vilket sätt detta projekt bidrar till ökad 
tillväxt eller fler arbetstillfällen i Jönköpings län när det är 
avslutat. Detta projekt får, för Moderaternas del, därför ses som 
ett testprojekt vars resultat i nämnda hänseenden bör utvärderas 
noggrant när projektet har avslutats.” 
 
Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till föreliggande förslag. 
 
Beslutet skickas till 
Regional utveckling 

§15  Intern kontrollplan 2019 
Diarienummer: RJL 2018/3253 
 
Beslut  
Nämnden 

• Fastställer intern kontrollplan för 2019. 

Sammanfattning  
Enligt reglementet för intern styrning och kontroll ska nämnderna 
årligen fastställa en intern kontrollplan med utgångspunkt från 
den regionövergripande planen som fastställs av regionstyrelsen. 
Regionledningskontoret redovisar förslag till intern kontrollplan 
för 2019. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2019-01-09 
• Missiv daterat 2018-12-18 
• Intern kontrollplan 2019 

 
Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret Ekonomi 
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§16  Utökat sammanträde 
Beslut 
Nämnden beslutar att hålla ett 2 dagars internatsammanträde den 
27-28 februari på Ullinge Värdshus med fördjupad information 
om nämndens ansvarsområden.  
Samtliga ledamöter och ersättare erbjuds delta. 

§17  Valärende 
Diarienummer: RJL 2018/2492 
 
Beslut  
Nämnden  

• Godkänner förslag till presidieersättare i nämnden för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet för 
mandatperioden 2019-2022. 

  
Sammanfattning  
Enligt fastställd arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott, 
beredningar och delegationer utgör respektive presidium 
beredning till nämnden. Nämnden utser en fast personlig ersättare 
per presidieledamot som ges närvaro- och rösträtt vid 
presidieöverläggningar vid ordinarie presidieledamots frånvaro. 
  
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Som ersättare till ledamöterna i presidiet föreslås: 
Per Eriksson (C) som ersättare för Rune Backlund (C).  
Hans Jarstig (KD) som ersättare för Monica Samuelsson (KD).   
Gun Lusth (M) som ersättare för Dan Sylvebo (M).   
 
Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 
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Vid protokollet 

Linda Byman 

 

 Justeras 

 

Rune Backlund 
Ordförande 

Kristina Nero (V) Per Svenberg (S) 
 
 
 
Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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