
 

PROTOKOLL 1(15) 

Diarienummer 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 158-179 
Tid: 2019-12-11 kl.09.00-16.00 

Plats: Regionens hus, sal A 

Närvarande: Beslutande:  
Rune Backlund (C) ordf. 
Monica Samuelsson (KD) 1:e vice ordf. närv. §§ 158-165 
Jonas Lind (KD) ers. Monica Samuelsson (KD) §§ 166-
179 
Ann-Katrin Löfstedt (M) ers. Dan Sylvebo (M) 2:e v.ordf. 
Per Svenberg (S) 
Annki Stark (S) ers. Aneth Amundson (S) 
Adam Starck (S) 
Hans Jarstig (KD) 
Per Eriksson (C) 
Helen Skogelin Torvaldsson (BA) närvarande §§ 158-167 
Irada Alieva Söderberg (S) ers. Helen Skogelin 
Torvaldsson (BA) §§ 168- 179 
Mari Lindahl (L) 
Jon Heinpalu (MP) närvarande §§ 158-165 
Monica Persson (MP) ers. Jon Heinpalu (MP) §§ 166-179 
Kristina Nero (V) 
Gun Lusth (M) 
Olle Moln Teike (SD) 
Ulf Svensson (SD) 
 
Ersättare:  
Irada Alieva Söderberg (S) 
Raymond Pettersson (C) 
Jonas Lind (KD)   
Fredrik Sveningson (L) 
Monica Persson (MP) 
Henrik Dinkel (V) 
Maria Högberg (SD) 
 
Övriga:  
Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör   
Lars Wallström, controller 
Göran Stenström, ekonomichef utbildning och kultur 
Göran Qvarnström, företagsutvecklare § 165 
Ante Jankovic, sektionschef attraktivitet och livsmiljö     
§ 165 
Erik Andersson, trafikutvecklare § 165 
Linda Byman, nämndsekreterare  
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§158  Val av protokollsjusterare 
Nämnden utser Gun Lusth (M) och Adam Starck (S) att justera 
protokollet tillsammans med ordföranden. 

§159  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 

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

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

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

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

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

• Julmingel hos kultur och utveckling, 11 december 
Nämndens ledamöter ges möjlighet att delta. 

• Fördelning biljetter Forum jämställdhet, 5-6 februari. 
En per parti ges möjlighet att delta. 

§165  Informationsärenden och aktuellt 
• Regionala utvecklingsdirektören informerar om nytt 

villkorsbrev från Tillväxtverket gällande tillväxt och 
utvecklingsfrågor. 

• Information kring dagens beslutsärenden redovisas för 
nämnden och frågor besvaras. 
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• Göran Qvarnström, företagsutvecklare informerar om aktuellt 

läge för Företagsjouren Region Jönköpings län och Region 
Östergötland. 

• Lars Wallström redogör för ekonomiskt läge per november. 
• Ante Jankovic redogör för, digitaliseringsstrategi för ett 

hållbart digitaliserat Jönköpings län samt riktlinjer för 
regionens utveckling inom digitalisering.  

• Regionala utvecklingsdirektören redogör för budget och 
verksamhetsplan 2020, aktiviteter och strategiska mål. 

 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl.11.50 för gruppmöten och lunch och 
återupptas kl. 14.00. 
 
• Trafikutvecklare Erik Andersson informerar om remissutgåva 

för regionalt trafikförsörjningsprogram. Öppna 
kommunsamråd planeras efter årsskiftet. 

• Regionala utvecklingsdirektören redovisar lägesrapport för 
vidtagna åtgärder gällande arbetsmiljö vid Smålands Musik 
och Teater. Samt hur den fortsatta uppföljningen av 
personalenkäten sker vid utbildning och kulturs 
verksamheter. 

§166  Digitaliseringsstrategi - För ett hållbart 
digitaliserat Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2018/2707 
 
Beslut  
Nämnden 

• Godkänner föreliggande förslag till digitaliseringsstrategi - 
För ett digitaliserat Jönköpings län. 

Sammanfattning  
Förslaget till Jönköping läns digitaliseringsstrategi grundas på den 
nationella strategin, som uttrycker att Sverige ska vara ledande i 
världen på digitalisering. Samma ambition uttrycks i vår regionala 
strategi där Jönköpings län ska vara ledande i Sverige. Fem 
delmål beskrivs i strategin nämligen digital kompetens, digital 
trygghet, digital innovation, digital ledning samt digital 
infrastruktur. 
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Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag presidium 2019-11-27 
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-18 
• För ett hållbart digitaliserat Jönköpings län – en 

digitaliseringsstrategi. 
 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Kristina Nero (V) lämnar för Vänsterpartiet följande 
protokollsanteckning: 
Det är viktigt att en konsekvensanalys görs av effekterna av 
digitalisering och bredbandsutbyggnad. För många medborgare 
och verksamheter är digitaliseringen en stor utmaning. Många 
saknar idag de grundläggande förutsättningarna som krävs för 
att åtnjuta fördelarna med ett digitalt samhälle. 
Konsekvensanalysen ska innehålla en redogörelse för hur 
regionen tillsammans med kommunerna säkerställer att 
förutsättningar finns för hela regionen. 
 
Ulf Svensson (SD) anmäler att Sverigedemokraterna inte deltar i 
beslutet och återkommer vid regionstyrelsen. 
 
Ann-Katrin Löfstedt (M) anmäler att Moderaterna inte deltar i 
beslutet och återkommer vid regionstyrelsen. 
 
Beslutet skickas till  
Regionstyrelsen 

§167  Kulturbidrag 2020 
Diarienummer: RJL 2019/2423 
 
Beslut  
Nämnden  

1. Återremitterar utvecklingsbidragen för Subterranea, 
Minopera och Side-Show 2 Distanico, till Kulturutskottet 
för vidare beredning.  

2. I övriga delar godkänns kulturutskottets förslag till 
fördelning av verksamhetsbidrag, utvecklingsbidrag och 
arrangörsbidrag 2020. 
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Reservation 
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning  
Nämndens budget för 2020 innehåller ett anslag på 11 767 000 
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 presidium 2019-12-09 
• Protokollsutdrag presidium 2019-11-27 
• Protokollsutdrag kulturutskottet 2019-11-22 
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-04 RJL2019/2423 
• Bilaga till ärende Kulturbidrag 2020 - Ansökningar 

utvecklingsbidrag 2020 RJL/2423 
• Bilaga till ärende Kulturbidrag 2020 - Ansökningar 

verksamhetsbidrag  2020 RJL 2019/2423 
• Regional kulturplan 2018-2021 
• Policy och riktlinjer för bidragsgivning inom områden 

folkhälsa, utbildning och kultur RJL 2015/60 
 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Adam Starck (S) yrkar bifall till Kulturutskottets förslag, samt 
föreslår att följande utvecklingsbidrag återremitteras till 
Kulturutskottet för vidare beredning:  

• Subterranea  
• Minopera - en opera för Småland  
• Side-Show 2 Distanico  

 
Olle Moln Teike (SD) yrkar för Sverigedemokraterna att bevilja 
följande verksamhetsbidrag: 

• Stiftelsen Vandalorum  - 1 690 000  
• ShareMusic & Performing Arts - 650 000  
• Stiftelsen Smålands Konstarkiv - 531 500  
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• Jönköpings hembygdsförbund - 100 000  
• Sydöstra Folkets Hus och Parkregion - 79 000  
• Jönköpings läns arkivförbund - 50 000  
• Jönköpings läns hemslöjdsförbund - 49 000  
• Jönköpings läns bygdegårdsdistrikt - 40 000  
• Jönköpings läns Konstförening  - 30 000  
• Sveriges Konstföreningar distrikt Jkpg  - 27 000  
• Stiftelsen Kulturreservatet Åsens by - 500 000  
• Huskvarna Folkets Park - 300 000  
• Sofiehof Underjord - 200 000 

 
Kristna Nero (V) och Gun Lusth (M) och Olle Moln Teike (SD) 
yrkar bifall till Adam Starcks förslag om återremiss. 
 
Beslutsgång 
På ordförandens fråga om att återremittera utvecklingsbidragen 
för Subterranea, Minopera och Side-Show 2 Distanico till 
Kulturutskottet för vidare beredning, beslutar nämnden enligt 
Adam Starcks förslag. 
 
Därefter ställer ordföranden föreliggande förslag mot 
Sverigedemokraternas förslag och finner föreliggande förslag 
antaget. 
 
Beslutet skickas till  
Utbildning och kultur 
Kulturutskottet 

§168  Fördelning medel 2019 kulturplanens 
genomförande 
Diarienummer: RJL 2019/2845 
 
Beslut  
Nämnden  

1. Beviljar Jönköpings läns museum 500 000 kronor  
2. Beviljar Vandalorum 100 000 kronor 
3. Beviljar Jönköpings läns folkrörelsearkiv projektmedel om 

285 000 kronor. 
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4. Finansiering sker ur 2019 års anslag för kulturplanens 

genomförande 

Sammanfattning  
Ur 2019 års anslag för kulturplanens genomförande fördelas 
medel till: 

• Jönköpings läns museum till tjänsten som museipedagog. 
• Vandalorum för kompensation av tidigare utebliven 

indexuppräkning.  
• Jönköpings läns folkrörelsearkivs ansökan för projekt 

inom digitalisering.  
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag presidium 2019-12-09 
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-28 
• Protokollsutdrag presidium 2019-11-27 
• Projektansökan Jönköpings läns folkrörelsearkiv 

 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Olle Moln Teike (SD) anmäler att Sverigedemokraterna yrkar 
avslag på punkt 1 och 2 och bifall till punkt 3 och 4. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer föreliggande förslag mot 
Sverigedemokraternas förslag och finner föreliggande förslag 
antaget. 
 
Beslutet skickas till 
Utbildning och kultur 

§169  Projekt - Filmbyn Småland 
Diarienummer: RJL 2017/1627 
 
Beslut  
Nämnden 

1. Beviljar Filmbyn, Småland 800 000 kr för 2020. 
2. Förskott av bidraget är möjligt.  
3. Finansiering sker från Regionala utvecklingsmedel 

 

 

 Sign 

 



 

PROTOKOLL 8(15) 

      

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 158-179 
Tid: 2019-12-11 kl.09.00-16.00 

 
Sammanfattning  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet tog 
2015-11-24 beslut om att stödja Filmbyn Småland med sex 
miljoner under uppbyggnaden av verksamheten och man tog då 
också ett inriktningsbeslut om att stödja Filmbyn Småland med 
800 000 kr om året t.o.m. 2021. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag presidium 2019-11-27 
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-06 
• Ansökan från Filmbyn Småland 

 
Beslutet skickas till  
Filmbyn Småland 

§170  Projekt - Smart Housing Småland 3, RISE 
Diarienummer: RJL 2019/2566 
 
Beslut  
Nämnden  

1. Beviljar forskningsinstitutet RISE, 6 000 000 kr för att 
fortsatt bedriva innovationsmiljön Smart Housing 
Småland för tiden 2020-01-01--2023-06-30, under 
förutsättning att övrig finansiering enligt ansökan infrias 
samt att overheadkostnaderna kommer att minska.  

2. Finansiering sker ur det statliga anslaget 1:1. 
 
Sammanfattning  
Innovationsmiljön Smart Housing Småland (SHS) är en av 
Vinnova sedan andra halvåret 2013 under 10 år finansierad s.k. 
”Vinnväxt-miljö”. Visionen för SHS har under innevarande 
treårs-period något reviderats och är nu en ”innovationsarena för 
livsmiljöer i glas och trä”. Målsättningen är att innovationsmiljön 
ska fortleva även efter 2023 men då utan fast finansiell 
medverkan från Vinnova, förberedelser inför detta utgör en 
central del under projektperioden. 
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Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag presidium 2019-11-27 
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-04 
• Projektmedelsansökan från RISE 

 
Beslutet skickas till  
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås 

§171  Projekt - Interior Cluster Sweden förstudie 
STRUKTUR 
Diarienummer: RJL 2019/2571 
 
Beslut  
Nämnden 

1. Beviljar Interior Cluster Sweden, 200 000 kr som 
medfinansiering till sökt förstudie STRUKTUR för tiden 
2019-10-28 - 2020-12-31 inom Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (ERUF), under förutsättning att övrig 
medfinansiering enligt ansökan infrias. 

2. Finansiering sker ur de statliga 1:1-medlen. 
 
Sammanfattning  
Interior Cluster Sweden (ICS) är ett företagsdrivet kluster inom 
möbel- och inredningsindustrin med basen i Småland. Region 
Jönköpings län har sen tidigare prioriterat ICS när det gäller 
Smart Specialisering och medfinansierat ett nationellt projekt 
kopplat till detta. Med utgångspunkt härifrån ansöks nu om en 
förstudie som förväntas leda till ett fullskaleprojekt till 
Europeiska regionala utvecklingsfonden under våren 2020. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag presidium 2019-11-27 
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-04 
• Projektmedelsansökan 

 
Beslutet skickas till 
Interior Cluster Sweden AB, Växjö 
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§172  Projekt – Kvalitetsutveckling 2.0 
Diarienummer: RJL 2019/2624 
 
Beslut  
Nämnden  

1. Beviljar Region Jönköpings län 10 417 500 kr för 
projektet Kvalitetsutveckling 2.0.  

2. Finansiering sker med 5 208 750 kr ur regionala 
utvecklingsmedel samt 5 208 750 kr ur det statliga 
anslaget 1:1. 

3. En återrapportering av projektet lämnas till nämnden efter 
halva projekttiden.  
 

Sammanfattning  
I den Regionala utvecklingsstrategin identifieras ett antal 
utmaningar som länets näringsliv står inför med utgångspunkt i 
NordRegios och OECD:s analyser samt statistik, regionala 
analyser och utvärderingar. Två insatser som identifierats som 
centrala för att säkerställa länets hållbara utveckling är satsningar 
på stärkt förändrings- och förnyelseförmåga samt 
kvalitetsutveckling i länets företag och organisationer. Detta 
projekt kommer genom utbildning, nätverk, kunskapsspridning 
och processtöd stödja denna utveckling. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag presidium 2019-11-27 
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-06 
• Projektmedelsansökan 

 
Beslutet skickas till 
Regional utveckling 
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§173  Projektansökan – Emigration Health Care to 
Sweden 
Diarienummer: RJL 2019/2891 
 
Beslut  
Nämnden 

1. Beviljar Region Jönköpings län 336 779 kr för projektet 
Emigration Health Care to Sweden  

2. Finansiering sker med regionala utvecklingsmedel. 
3. Regionledningskontoret ges i uppdrag att föra en fortsatt 

dialog med kommunerna om vikten av deltagande i 
projektet 2020 och vid en eventuell fortsättning 
kommande år. 

Sammanfattning  
I den Regionala utvecklingsstrategin identifieras ett antal 
indikatorer:  
-Säkerställa en hög sysselsättning.  
-Förstärka näringslivets och offentligas innovations- och 
förändringskraft. 
-Etablera en väl fungerande samverkan inom länet och mellan 
aktörer. 
 
Projektet, som handlar om rekrytering på plats på Emigratiebeurs 
i Houten, Holland 8-9/2 2020 är del i hur Region Jönköpings län 
adresserar dessa indikatorer som ett led i arbetet för långsiktig 
hållbar utveckling.  
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag presidium 2019-12-09 
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-12-03 
• Projektmedelsansökan 

 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden föreslår att regionledningskontoret för en aktiv 
dialog med kommunerna om vikten av deltagande och att 
nämnden ser det som värdefullt att fler kommuner ansluter sig till 
projektet 2020 och vid en eventuell fortsättning kommande år. 
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Beslutet skickas till  
Regional utveckling 
 

§174  Bidrag till politiska ungdomsorganisationer 
2020 
Diarienummer: RJL 2019/1923 
 
Beslut 
Nämnden  

• Godkänner föreliggande fördelning av bidrag till politiska 
ungdomsorganisationer enligt tabell. Totalt fördelas      
669 000 kronor ur 2020 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 presidium 2019-11-27 
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-31 
• Policy och riktlinjer för bidragsgivning 

 
Beslutet skickas till  
Regional utveckling 
Politiska ungdomsorganisationer 

§175  Bidrag till Pensionärsorganisationer 2020 
Diarienummer: RJL 2019/1924 
 
Beslut  
Nämnden 

• Godkänner föreliggande fördelning av bidrag till 
pensionärsorganisationer enligt tabell. Totalt fördelas       
1 243 000 kronor ur 2020 års anslag till 
pensionärsorganisationer. 
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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 presidium 2019-11-27 
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-31 
• Policy och riktlinjer för bidragsgivning 

 
Beslutet skickas till 
Berörda organisationer 
Regionledningskontoret 

§176  Bidrag till ungdomsorganisationer 2020 
Diarienummer: RJL 2019/1935 
 
Beslut 
Nämnden  

• Godkänner föreliggande fördelning av bidrag till 
ungdomsorganisationer enlig tabell. Totalt fördelas     
6 725 000 kronor ur 2020 års anslag till 
ungdomsorganisationer. 

 
Sammanfattning  
Bidrag kan utgå till inom Jönköpings län verksam 
ungdomsorganisation vars riksorganisation får statsbidrag till sin 
centrala verksamhet. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag presidium 2019-11-27 
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-31 
• Policy och riktlinjer för bidragsgivning 

 
Beslutet skickas till  
Regional utveckling 
Berörda ungdomsorganisationer 
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§177  Budget och verksamhetsplan 2020 - Nämnden 
för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  
Diarienummer: RJL 2019/169 
 
Beslut  
Nämnden 

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

2. Godkänner förslag till budget och verksamhetsplan 2020 
för verksamhetsområde Utbildning och kultur. 

Sammanfattning  
Regionfullmäktige har i direktiv till styrelse och nämnder i 
beslutad budget och verksamhetsplan 2020 med flerårsplan 2021-
2022 angivit att respektive nämnd ska konkretisera 
verksamhetsuppdrag och budget senast december 2019. 
 
Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-25  
• Budget och verksamhetsplan för verksamhetsområde 

Utbildning och kultur 
 

Beslutet skickas till  
Verksamhetsområde Utbildning och kultur - stab 

§178  Övrigt 
Kristina Nero har för Vänsterpartiet inkommit med en övrig fråga 
gällande den bortglömda konsten.  
 
Nämnden föreslår att frågan remitteras till Kulturutskottet för 
fortsatt hantering. 

§179  Avslutning 
Sammanträdet avslutas kl. 16.00.  
Ordföranden tackar för det gångna året och önskar samtliga en 
God Jul och Gott Nytt År. 
 
Nämndens ledamöter önskar detsamma.  
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Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras 

 

Rune Backlund 
Ordförande 

Gun Lusth (M) Adam Starck (S) 
 
 
 
Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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