
 

PROTOKOLL 1(9) 

Diarienummer 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 87-101 
Tid: 2019-06-19 kl.09.00-16.30 

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) närvarande §§ 87-97 
Irada Alieva Söderberg (S) ers. Mari Lindahl (L) §§ 99-
101 
Monica Persson (MP) ers. Jon Heinpalu (MP) 
Kristina Nero (V) 
Gun Lusth (M) 
Olle Moln Teike (SD) 
Maria Högberg (SD) ers. Ulf Svensson (SD) 
 
Ersättare:  
Irada Alieva Söderberg (S) 
Aneth Amundson (S) §§ 87-99 
Elisabeth Wahlström (M) 
 
Övriga:  
Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör  
Elisabet Eriksson, enhetschef regional utveckling  
Lars Wallström, controller 
Helene Berg, VD Smålands turism § 94 
Linda Byman, nämndsekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 Sign 

 



 

PROTOKOLL 2(9) 

      

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 87-101 
Tid: 2019-06-19 kl.09.00-16.30 

 

§87 Val av protokollsjusterare 
Nämnden utser Gun Lusth (M) och Per Eriksson (C) att justera 
protokollet tillsammans med ordföranden. 

§88  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag, med följande 
tillägg: 
Kristina Nero (V) har inkommit med en fråga angående införande 
av kulturutskott: 

• Refererande till presidieprotokoll 2019-05-22 § 76 och i 
avvaktan på fördjupad information till nämnden önskar jag 
uppgift om vilken tidsplan som gäller för ärendets 
beredning. 

Frågan besvaras under aktuell information 
 
Kristina Nero (V) ställer även en fråga kring hur svar på frågor 
ska protokolleras.  
Frågan tas upp i presidiet. 

§89  Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

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

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

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

 

 Sign 

 



 

PROTOKOLL 3(9) 

      

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 87-101 
Tid: 2019-06-19 kl.09.00-16.30 

 

§93  Anmälan av kurser och konferenser 
Presidiet har tagit beslut om deltagande vid följande kurser och 
konferenser: 

• Länsteatrarnas dialogmöte 22-23 augusti Stockholm 
Adam Starck (S) ges möjlighet att delta. 

• Oslagbart UV- Scoutläger 25-30 juni 
En per parti ges möjlighet att delta. 

• Kulturforum 16 november Gislaved 
Samtliga ledamöter ges möjlighet att delta. 

§94  Informationsärenden och aktuellt 
Information om dagens beslutsärenden redovisas för nämndens 
ledamöter, frågor besvaras.  
 
Regionala utvecklingsdirektören informerar: 

• Regiondialog med regeringskansliet. 
• Presentation ny medarbetare, Ante Jankovic regional 

sektionschef attraktivitet och livsmiljö. 
• Information om regional utvecklings ansvarsområden, 

uppdrag och framtida organisation. 
• Samverkansavtal bredband med Regionsamverkan 

Sydsverige, vars syftet är att skapa regional utveckling för 
utbyggnad av fiber i geografins periferi. 

 
Fråga om inrättande av kulturutskott besvaras. 
 
Lars Wallström redogör för nämndens ekonomiska läge samt 
månadsrapport per maj. 
 
Helene Berg VD vid Smålands Turism informerar om 
besöksnäringen i regionen och varumärket Småland. 

§95  Ajournering  
Sammanträdet ajourneras kl. 11.40 för gruppmöten och lunch och 
återupptas kl. 14.00. 
 
 

 

 Sign 

 



 

PROTOKOLL 4(9) 

      

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 87-101 
Tid: 2019-06-19 kl.09.00-16.30 

 

§96  Granskning av styrning och uppföljning av 
Smålands Musik och Teater (SMOT) 
Diarienummer: RJL 2019/944 
 
Beslut  
Nämnden 

1. Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på 
revisorernas granskningsrapport samt överlämnar den till 
regionfullmäktige och regionrevisionen. 

2. Föreslår att nämnden kompletteras med att ett 
kulturutskott inom nämndens ansvar införs med uppdraget 
att följa regionens kulturverksamhet. 

 
Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig genom 
tjänsteskrivelse 2019-04-29 om de rekommendationer som 
förslagits som åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans för 
kulturinstitutionen Smålands Musik och teater. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2019-06-10 
• Protokollsutdrag presidiet 2019-05-22 
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-29 
• Revisionsrapport från Pwc: Granskning av styrning och 

uppföljning av Smålands Musik och Teater (SMOT) 
 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Olle Moln Teike (SD) lämnar följande protokollsanteckning i 
anslutning till ärendet: 
Sverigedemokraterna stödjer förslaget om inrättandet av ett 
kulturutskott med uppdrag att följa regionens kulturverksamhet. 
Sverigedemokraterna anser att samtliga partier i nämnden ska 
vara representerade i detta utskott. 
 
Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 
 

 

 Sign 

 



 

PROTOKOLL 5(9) 

      

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 87-101 
Tid: 2019-06-19 kl.09.00-16.30 

 

§97  Affärsutvecklingscheckar 2019 
Diarienummer: RJL 2018/3330 
 
Beslut  
Nämnden 

1. Avsätter 2 000 000 kr ur det statliga anslaget 1:1 till 
regionala affärsutvecklingscheckar för 2019. 

2. Föreslår att en uppföljning av effekten av beviljade 
affärsutvecklingscheckar 2019 genomförs inför 
kommande års beslut. 

 
Sammanfattning  
Likt tidigare år avsätts ur det statliga anslaget medel för att under 
2019 bevilja regionala affärsutvecklingscheckar till länets små- 
och medelstora företag enligt förordningen SFS 2015:210. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2019-06-10 
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-24 
• Rapport - Översiktlig undersökning av beviljade affärsstöd 

från Region Jönköpings län i form av konsultcheckar för 
åren 2015-2018 

 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Hans Jarlstig (KD) föreslår att sammanfattningen förtydligas, 
samt att 2:a att satsen formuleras om enligt följande: 
att en uppföljning av effekten av beviljade 
affärsutvecklingscheckar 2019 genomförs inför kommande års 
beslut. 
 
Förslaget bifalls av nämnden. 
 
Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 
 
 
 
 

 

 Sign 

 



 

PROTOKOLL 6(9) 

      

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 87-101 
Tid: 2019-06-19 kl.09.00-16.30 

 

§98  Budget och verksamhetsplan 2020 med 
flerårsplan för 2021-2022 
Diarienummer: RJL 2019/172 
 
Beslut  
Nämnden 

1. Godkänner nedanstående förtydliganden och 
justeringar i koalitionens budgetförslag. 

2. De delar som avser systemmätetal och mått bordläggs 
till nästkommande sammanträde. 

3. Avsnittet på sid 14, kompetensförsörjning och 
utbildning, samt avsnittet på sid 19 kultur och 
utveckling bryts ur budgetförslaget och remitteras till 
presidiet för justering. 

4. I övrigt antas koalitionens förslag till budget och 
verksamhetsplan 2020 med flerårsplan för 2021-2022 
och överlämnas till regionstyrelsen. 

 
Reservation 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, och Vänsterpartiet reserverar 
sig mot beslutet till förmån för egna förslag. 
 
Sammanfattning  
Nämnden redovisar i föreliggande skrivelse sitt förslag till Budget 
och verksamhetsplan 2020 med flerårsplan 2021-2022. Förslaget 
överlämnas till regionstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 

• Missiv daterad 2019-06-19 
• Protokollsutdrag från presidiet 2019-06-10 
• Missiv daterad 2019-06-05 
• Koalitionens budgetförslag och verksamhetsplan 2020 

med flerårsplan för 2021-2022 
• Vänsterpartiets budgetförslag och verksamhetsplan 2020 

med flerårsplan för 2021-2022 
• Sverigedemokraternas budgetförslag och verksamhetsplan 

2020 med flerårsplan för 2021-2022 
 

 

 Sign 

 



 

PROTOKOLL 7(9) 

      

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 87-101 
Tid: 2019-06-19 kl.09.00-16.30 

 
• Moderaternas budgetförslag och verksamhetsplan 2020 

med flerårsplan för 2021-2022 
 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden redogör för några mindre justeringar och 
redaktionella ändringar i koalitionens budgetförslag. 
 
Sidan 18 tredje stycket sista meningen 
Länt byts till länet 
 
Sidan 19 första stycket, andra meningen 
Ny lydelse: Genom sin teaterensemble och orkester, Jönköpings 
sinfonietta, är Smålands Musik och teater den största 
arbetsgivaren av konstnärlig personal i länet. 
 
Fjärde stycket första meningen 
Ny lydelse: Ett särskilt riktad uppdrag finns gällande länets barn 
och unga, en så kallad kulturtrappa. Det innebär att Smålands 
Musik och teater ska …………… 
 
Fjärde stycket sista meningen 
Ny lydelse: Det förutsätts att skolorna själva arragerar och 
finansierar eventuella transporter. 
 
Sidan 21 meningen överst på sidan 
Flyttas till sidan 22 och ansluter till meningen i stycket under 
rutan som slutar klara de…. 
 
Justeringarna noteras och bifalls av nämnden. 
 
Utöver budgetförslaget föreslår ordföranden att de delar som 
avser systemmätetal och mått bordläggs och tas upp för beslut i 
nämnden i september. 
 
Förslaget bifalls av nämnden. 
 
 
 
 

 

 Sign 

 



 

PROTOKOLL 8(9) 

      

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 87-101 
Tid: 2019-06-19 kl.09.00-16.30 

 
Dan Sylvebo (M) yrkar bifall till moderaternas budgetförslag. 
 
Kristina Nero (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till 
budget. 
 
Olle Moln-Teike (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas 
förslag till budget. 
 
Ordföranden föreslår att avsnittet på sid 14, kompetensförsörjning 
och utbildning, samt avsnittet på sid 19 kultur och utveckling i 
koalitionens förslag, bryts ur budgetförslaget och remitteras till 
presidiet för justering. 
 
Förslaget bifalls av nämnden. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
nämnden bifaller koalitionens förslag till budget. 
 
Beslutet skickas till  
Presidiet för nämnden arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
Regionledningskontoret 
Regionstyrelsen 

§99  Rapport från kurser och konferenser 
Sammanställning och rapporter över ledamöternas deltagande vid 
kurser och konferenser, anmäls och läggs till handlingarna. 

§100  Forts. Informationsärenden och aktuellt 
Regionala utvecklingsdirektören slutredovisar 
utredningsuppdraget om Smålands musik och teater RJL 
2018/1151. Utredningens syfte är att utifrån verksamhetens 
betydelse för länets attraktivitet säkerställa verksamhetens vidare 
utveckling. 
Frågor kring utredningen besvaras. 
 
Anmälan av motionerna:  
RJL 2019/654 Framtiden för Smålands Musik och Teater 
RJL 2019/419 Sinfoniettans vara eller icke vara 
RJL 2018/1374 Smålands musik och teaters uppdrag 

 

 Sign 

 



 

PROTOKOLL 9(9) 

      

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 87-101 
Tid: 2019-06-19 kl.09.00-16.30 

 
Nämndens ledamöter ges möjlighet att komma med inspel. Efter 
behandling i presidiet tas förslag till beslut fram. 

§101  Avslutning 
Ordföranden avslutar sammanträdet kl.16.30 och önskar alla en 
trevlig sommar.  

Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras 

 

Rune Backlund 
Ordförande 

Gun Lusth (M) Per Eriksson (C) 
 
 
 
Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
 
 

 

 Sign 

 


