
 

PROTOKOLL 1(12) 

Diarienummer 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 126-143 
Tid: 2019-10-16 kl.09.00-15.15 

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) 
Aneth Amundson (S) 
Adam Starck (S) närvarande §§ 126-142 
Hans Jarstig (KD) 
Per Eriksson (C) 
Helen Skogelin Torvaldsson (BA) 
Mari Lindahl (L) 
Jon Heinpalu (MP) deltar ej i § 139 pga. jäv 
Kristina Nero (V) 
Gun Lusth (M) 
Olle Moln Teike (SD) 
Ulf Svensson (SD) 
 
Ersättare:  
Annki Stark (S) närvarande §§ 126-141 
Irada Alieva Söderberg (S) 
Markus Kauppinen (S) närvarande §§ 126-133 
Raymond Pettersson (C) 
Monica Persson (MP) 
Henrik Dinkel (V) 
Elisabeth Wahlström (M) närvarande §§ 126-142 
Ann-Katrin Löfstedt (M) 
Maria Högberg (SD) 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) 
 
Övriga:  
Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör  
Elisabet Eriksson, enhetschef regional utveckling  
Lars Wallström, controller 
Göran Stenström, ekonomichef 
Patrik Nzamba, arbetsförmedlingschef 
Irene Tengberg Herrstedt, personalrepresentant 
Linda Byman, nämndsekreterare 
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Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 126-143 
Tid: 2019-10-16 kl.09.00-15.15 

 

§126  Val av protokollsjusterare 
Nämnden utser Jon Heinpalu (MP) och Olle Moln Teike (SD) att 
justera protokollet tillsammans med ordföranden. 

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

• Information om näringsliv och konjunkturläge utgår och 
ersätts av information från Arbetsförmedlingen. 

• Ordföranden i kulturutskottet önskar lämna rapport och ta 
upp en fråga från utskottet.  

• Personalärende  vid Smålands musik och teater tas upp 
under aktuell information. 

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

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

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

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

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

• Seminarium om samhällsutmaningar som en del av 
vardagen, den 22 oktober i Jönköping 
En per parti ges möjlighet att delta. 
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• Folk och kultur 5-8 februari Eskilstuna 

Presidiet tar upp deltagande när programmet presenteras. 
• Höstmöte OFI och Fhf, den 15 november i Stockholm 

Gun Lusth (M) deltar. 
• Dialogmöte Region Skåne, och Västra Götalandsregionen 

angående Share Music Performance den 17 oktober. 
Under SKL:s kulturkonferens i Halmstad. 
Adam Starck (S) deltar. 

• Forum jämställdhet 5-6 februari 
Presidiet återkommer med förslag på fördelning av 
biljetter. 

§133  Informationsärenden och aktuellt 
Regionala utvecklingsdirektören informerar: 

• Regiondialog Tillväxtverket. 
• Träff med Kulturrådet. 
• Almi dialog om sammanslagning. 
• Personalärende  vid Smålands musik och teater, 

överenskommelse träffad mellan parterna. 
• Presentation sektionschefer inom regional utveckling. 
• Redovisning antagning höstterminen 2019 Sörängen- och 

Värnamo folkhögskola, samt Tenhults- och Stora 
Segerstad naturbruksgymnasium. 

 
Arbetet med handlingsplaner för regional utvecklingsstrategi 
fortgår, tidsplan, mål och aktiviteter redovisas.  
Nämndens ledamöter ges möjlighet att senast den 24 oktober 
komma med inspel till regionala utvecklingsdirektören inför den 
fortsatta beredningen. Beslut tas i nämnden i november. 
 
Lars Wallström och Göran Stenström informerar: 

• Delårsrapport januari - augusti 2019 för 
verksamhetsområdet utbildning och kultur 

• Månadsrapport och ekonomiskt läge per september, 
anmäls och läggs till handlingarna. 
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Patrick Nzamba arbetsförmedlingschef vid Arbetsförmedlingen i 
Jönköpings län informerar om arbetslösheten i länet, 
anställningsstöd arbetsmarknadsutsikter och Arbetsförmedlingens 
nya uppdrag. 
  
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl.11.55 för gruppmöten och lunch och 
återupptas kl. 14.00 

§134  Delårsrapport per augusti 2019 – Region 
Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2019/178 
 
Beslut 
Nämnden 

• Godkänner delårsrapport per augusti 2019 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 2019-10-03 
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-01 
• Delårsrapport augusti 2019  

 
Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 
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§135  Projekt – Skogens mångbruk 
Diarienummer: RJL 2019/1934 
 
Beslut  
Nämnden 

1. Beviljar Lantbrukarnas Ekonomi AB (LRF) 1 156 500 
kronor under förutsättning att övrig medfinansiering 
beviljas. 

2. Finansiering sker ur anslag för 1:1-medel.  
 
Sammanfattning  
Skogens mångbruk rör möjligheten att kombinera traditionellt 
skogsbruk med småskalig träförädling, turism, jakt/fiske eller 
livsmedel. Projektet ska skapa ett branschnätverk som omfattar 
befintliga och nya småföretagare inom skogligt mångbruk.  
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2019-10-03 
• Tjänsteskrivelse 2019-09-06 
• Ansökan från LRF 

 
Beslutet skickas till 
Lantbrukarnas Ekonomi AB 

§136  Projekt – KVIST kompetensväxel inom skog 
och trä 
Diarienummer: RJL 2019/1985 
 
Beslut  
Nämnden 

1. Beviljar Träcentrum Nässjö Kompetensutveckling, 
1 600 000 kr under förutsättning att övrig medfinansiering 
infrias. 

2. Finansiering sker ur det statliga anslaget 1:1. 

Sammanfattning  
Med utgångspunkt i den för Småland gemensamt antagna 
Skogsstrategin har i samverkan mellan Träcentrum, Tekniska 
Högskolan Jönköping och Linnéuniversitetet, föreliggande 
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regionalfondsprojekt tagits fram.  
 
Genom projektet avser man ta fram ett gemensamt arbetssätt för 
att uthålligt etablera samverkansformer mellan regionens företag 
och akademierna. Det yttersta målet är att detta ska medverka till 
ökad andel medarbetare med akademisk bakgrund som kommer 
att bidra till säkrad kompetensförsörjning och långsiktigt hållbar 
tillväxt i företagen. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2019-10-03 
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-09 
• Projektansökan 

 
Beslutet skickas till 
Träcentrum Nässjö Kompetensutveckling 

§137  Projekt – Insträ 
Diarienummer: RJL 2019/1998 
 
Beslut  
Nämnden 

1. Beviljar projektet InsTrä/Träcentrum Nässjö 
Kompetensutveckling 750 000 kr, under förutsättning att 
övrig medfinansiering infrias. 

2. Finansiering sker med statliga 1:1 medel. 
 
Sammanfattning  
Det saknas en kvalitetssäkrad och enhetlig struktur för 
kompetensutveckling och som motsvarar den struktur som finns 
när det gäller validering (Industriteknik Bas och 
Branschvalidering). Detta är en stor brist och hämmar dessa 
företags möjlighet att utveckla sin produktionsmässiga förmåga 
och möjlighet till tillväxt.  
Projektet ska, med träindustriella SMF-företag i Småland som 
aktörer, utveckla en struktur och form för genomförande av 
företagsnära, enhetliga och kvalitetssäkrade 
kompetensutvecklande åtgärder för befintlig produktionspersonal, 
kopplade till validering enligt Industriteknik Bas och den 
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branschvalidering som finns inom områdena Maskinsnickeri, 
Specialsnickeri, CNC-trä och ytbehandling-trä. Projektet skall 
också samverka regionalt. Den regionala samverkan innebär att 
andra branscher än träindustrin i Jönköpings län skall kunna 
använda projektets resultat och etablera en struktur och 
systematik för kompetensutveckling av yrkesverksamma inom 
sina olika branscher. Detta gäller specifikt branscherna Skärande 
bearbetning, Polymer och Gjuteri. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2019-10-03 
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-30 
• Projektansökan InsTrä 

 
Beslutet skickas till 
Träcentrum Nässjö kompetensutveckling AB 

§138  Projekt – Räkna med mig! 
Diarienummer: RJL 2019/1999 
 
Beslut  
Nämnden 

1. Bevilja projektet Räkna med mig!/Kommunal utveckling 
600 000 kr, under förutsättning att övrig medfinansiering 
infrias 

2. Finansiering sker med statliga 1:1 medel 

Sammanfattning  
Projektet Räkna med mig! har två syften:  
I)  Att kvinnor och män som uppbär kommunalt försörjningsstöd 

genom ökad kunskap och större inflytande över sin egen 
process ska närma sig arbetsmarknaden, övergå i arbete, 
studier eller annan egen försörjning och på så sätt erövra en 
bättre position i samhället än vad de har idag.  

II) Att kompetensutvecklingen i projektet systematiseras och 
dokumenteras för att möjliggöra kunskapsöverföring till och 
implementering i ordinarie verksamhet under projektet och 
efter projekttidens slut.  
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Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2019-10-03 
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-03 
• Projektansökan Räkna med mig! 

 
Beslutet skickas till 
Kommunal utveckling 

§139  Kultur- och arbetsstipendier 2019 
Diarienummer: RJL 2019/1013 
 
Jon Heinpalu (MP) anmäler jäv, han lämnar sammanträdet och 
deltar ej i handläggningen av ärendet. 
 
Beslut  
Nämnden beviljar 
 

1. Arbetsstipendiet 2019 på 25 000 kronor till  
ljudartist och designer Jan Carleklev 

2. Arbetsstipendiet 2019 på 25 000 kronor till  
textilkonstnär Amanda Selinder 

3. Kulturstipendiet  2019 på 50 000 kronor till 
skådespelare Henrik Johansson 

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. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag kulturutskottet 2019-10-08 
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-30 
• Kriterier Kultur- och arbetsstipendier 
• Samtliga sökanden kultur- och arbetsstipendier 2019 
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Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Adam Starck (S) önskar att Kulturutskottet till kommande 
bredningar får en mer omfattande insyn i bredningsprocessen och 
val av stipendiater.  
Mari Lindahl (L) instämmer i Adam Starcks uttalande. 
 
Kristina Nero (V) lämnar följande protokollsanteckning:  
”Vid utskottssammanträdet 2019-10-08 var ett av uppdragen att 
bereda lämpliga kandidater till kultur- och arbetsstipendier. 
Förutom presidiets två föreslagana kandidater, fanns endast 
listor med sökandens namn utan ansökningshandlingar/ 
motiveringar, vilket gjorde att jag avstod från 
beredningsdiskussionen.” 
 
Beslutet skickas till 
Utbildning och kultur 

§140  Sammanträdesplan 2020 
Diarienummer: RJL 2019/2042  
 
Beslut  
Nämnden 

1. Fastställer sammanträdesplan för 2020 för nämnd 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet enligt följande: 
22/1, 26/2, 18/3, 22/4, 27/5, 17/6, 16/9, 14/10, 18/11 samt 
9/12. 

2. Fastställer sammanträdesplan för nämndens presidium 
enligt följande: 8/1, 17/2, 5/3, 8/4, 13/5, 5/6, 27/8, 30/9, 
5/11 samt 25/11. 

Sammanfattning  
Sammanträdesplan för 2020 har tagits fram för nämnd 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet och dess presidium.  
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2019-10-03 
• Sammanträdesplan 2020 

 
Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 
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§141  Valärende – Styrelsen för Jönköpings läns 
museum 
Diarienummer: RJL 2019/2348 
 
Beslut 
Nämnden 

1. Godkänner Adam Starcks (S) avsägelse  
2. utser Per Svenberg (S) som ny ledamot vid styrelsen för 

Jönköpings läns museum. 

Reservation 
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har att 
utse representanter till olika organ och uppdrag att gälla under 
mandatperioden 2019-2022. 
 
Adam Starck (S) har avsagt sig sitt uppdrag vid styrelsen för 
Jönköpings läns museum och ett nyval måste göras. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag presidiet 2019-10-03 
• Avsägelse daterad 2019-10-02 
• Valbok 2019-2022 Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv 

och attraktivitet 
 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Adam Starck (S) yrkar att Per Svenberg (S) utses som ny ledamot 
vid styrelsen för Jönköpings läns museum. 
 
Olle Moln Teike (SD) yrkar att hela styrelsen till Jönköpings läns 
museum väljs om. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden ställer Olle Moln Teikes förslag om nyval av hela 
styrelsen mot att ett fyllnadsval till styrelsen görs, och finner att 
ett fyllnadsval ska göras. 
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Därefter föreslår ordföranden att Per Svenberg (S) utses som ny 
ledamot vid styrelsen för Jönköpings läns museum. 
 
Förslaget bifalls av nämnden 
 
Beslutet skickas till 
Jönköpings läns museum 
Regionledningskontoret 
 

§142  Uppdrag – Kulturutskottet 
 
Beslut 
Nämnden  

1. Ger Kulturutskottet i uppdrag att utöver det som anges i 
presidiets protokoll 2019-10-03 § 141 om 
verksamhetsdialoger göra en fördjupad dialog när det 
gäller Smålands Musik och Teaters verksamhet och 
resultat. Det med anledning av den utveckling som 
redovisas i delårsrapport 2.  

2. Uppdraget återrapporteras till nämnden. 
 
Sammanfattning 
Ordföranden i kulturutskottet Adam Starck lämnar en kort 
redovisning från utskottets första sammanträde. Vid 
sammanträdet lyftes frågan om utskotters uppdrag när det gäller 
uppföljning av verksamheten. Nämnden har i ett svar till 
regionrevisionen på en tidigare utförd granskningsrapport svarat 
att nämnden tillsätter ett kulturutskott inom nämndens ansvar, 
med uppdrag att följa regionens kulturverksamhet. 
 
Kulturutskottet har tidigare getts i uppdrag av presidiet att utföra 
årliga verksamhetsdialoger i enligt med beslut i kulturplanen. 
Utskottet ser med anledning av den utveckling som redovisats i 
delårsrapport 2 för Smålands musik och teater att ett behov finns 
för en djupare uppföljning av verksamheten, och önskar nu få i 
uppdrag att utföra en fördjupad dialog. Som också ligger i linje 
med vad nämnden tidigare uttalat om utskottets uppdrag till 
revisionen.  
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Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag presidiet 2019-10-03 § 141 
• Protokollsutdrag, nämnd för arbetsmarknad, näringsliv 

och attraktivitet 2019-06-19 § 96 
• Revisionsrapport - Granskning av styrning och 

uppföljning av Smålands Musik och teater RJL 2019/944 
 
Beslut skickas till 
Kulturutskottet 
Regionledningskontoret 

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

Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras 

 

Rune Backlund 
Ordförande 

Jon Heinpalu (MP) 
§§126-138,140-143 

 

Olle Moln Teike (SD) 
 
 
 
Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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