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Överläggningar regionfullmäktiges presidium 
och gruppledare/partiföreträdare 
Tid: 2019-06-03 kl:14.00-15.00

Plats: Regionens hus sal A

Närvarande: Närvarande

1 Initiativärenden
Samuel Godrén lyfter fram förslag om förtydligande av 
initiativrätt i nämnderna och föreslår att ett regelverk tas fram om 
hur man kan väcka ett ärende i nämnderna.

Ett exempel på hur initiativrätt används finns hos Ale kommun.
Där förordar man följande tillvägagångssätt för att väcka ärenden:

• Lämna in ärendet senast 14 dagar före sammanträdet till 
berörd nämndsekreterare. 

• Ärendet anmäls som en punkt på dagordningen där det 
framgår att det är ett initiativärende. 

• Vid sammanträdet avgörs om ärendet ska beredas eller 
avgöras direkt vid sammanträdet. 

Efter diskussion föreslås att frågan tas upp i den parlamentariska 
nämnden för vidare utredning.

Vid anteckningarna

Linda Byman
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Parlamentariska nämnden

Kulturutskott - Nämnd för arbetsmarknad 
näringsliv och attraktivitet
Förslag till beslut
Parlamentariska nämnden föreslår

1. Ett beredande kulturskott inom nämnden för arbetsmarknad, näringsliv 
och attraktivitet med sju ledamöter inrättas.

2. Reglemente för kulturutskottet godkänns.
3. Ordföranden i kulturutskottet erhåller ett arvode om 5 % av grundbelopp, 

övriga ledamöter erhåller sammanträdesarvode enligt arvodesregler för 
Region Jönköpings län mandatperioden 2019-2022.

Sammanfattning
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet ansvarar för regionens 
kulturverksamhet. Ett kulturutskott med uppdrag att bereda kulturfrågor som 
kulturplan, kulturbidrag och kulturstipendier föreslås.

Information i ärendet
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet ansvarar för Region 
Jönköpings läns kulturverksamhet och ska se till att verksamheten bedrivs i 
enlighet med av fullmäktige fastställd kulturplan. Nämnden fördelar och följer 
upp statsbidrag och regionala bidrag till de regionala kulturinstitutionerna i 
regionen samt bidrag och stipendier till regionala ideella organisationer och 
föreningar samt ansvarar för framtagande av förslag till regional kulturplan.

Kulturutskottet föreslås bestå av sju ledamöter. 

Kostnaden är beräknad utifrån följande förutsättningar: 
- förslagsvis fyra sammanträden per år 
- ledamöterna som väljs har inget uppdrag i nämndens presidium 
- ordförande ska ges ett fast årsarvode om 5 %.

Till detta kommer kostnader inom Regionledningskontoret avseende 
administration av utskottet. 

Budgeten för nämndens politiska verksamhet är år 2019 1 366 tkr. Förutom 
uppräkning med index har budgeten justerats upp med 24 tkr jämfört med 2018 
beroende på de förändringar som regionfullmäktige beslutade inför innevarande 
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mandatperiod. 2018 års utfall gav 28 tkr i överskott mot budget medan 2017 års 
utfall gav 17 tkr i underskott mot budget. Den största kostnaden inom anslaget är 
sammanträdesarvoden samt reseersättningar för ledamöterna. De kostnader inom 
anslaget för politisk verksamhet som nämnden framför allt påverkar genom 
enskilda beslut handlar om utbildningar/konferenser samt rese- och logikostnader. 
2017 och 2018 uppgick dessa till cirka 250 tkr per år.   

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-12
 Reglemente – Kulturutskott Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet

Beslut skickas till
Regionledningskontoret – kansliavdelningen
Regionledningskontoret – regional utveckling
Regionledningskontoret – ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Tf Regiondirektör

Siw Kullberg
Kanslidirektör 
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Reglemente - Kulturutskott Nämnd för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Sammansättning
Kulturutskottet består av 7 ledamötet

Utskottet följer den gemensamma arbetsordningen som upprättats för 
styrelse, nämnder, beredningar, utskott, delegationer och rådgivande organ 
till styrelse och nämnder.

Utskottets uppgifter och uppdrag
Kulturutskottet inom nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet ska:

 bereda kulturfrågor som kulturplan och kulturbidrag 
 efter nämndens anvisning bereda ärenden inom området
 fortlöpande rapportera till nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet 

Personuppgiftsansvar
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter som sker i utskottets verksamhet. Nämnden utser 
dataskyddsombud och ansvarar i övrigt för frågor som ankommer på 
personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen.

Beslutad: 2019-xx-xx –nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, § 
x



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 73-87
Tid: 2019-05-22  kl.09.00-11.35

Plats: Regionens hus, sal B

§76 Uppdrag - Införande av kulturutskott

Beslut 
Presidiet 

 Ger regionledningskontoret i uppdrag att ta fram 
arbetsordning och reglemente för ett kulturutskott inom 
nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Sammanfattning 
Inom nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
föreslås införande av ett kulturutskott med uppdrag att bereda 
kulturfrågor som kulturplan, kulturbidrag och kulturstipendier. 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Dan Sylvebo (M) yrkar bifall till förslaget och inkommer med 
följande förslag:
Moderaterna anser att näringsliv och arbetsmarknad är viktiga 
frågor och att det behövs ett forum för kunskapsinhämtning runt 
strategiska näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor. 
Exempelvis kan det handla om att:

1) hålla dialog, utveckla samverkan/samarbete och 
samordning med länets kommuner samt att ansvara för 
uppföljning av densamma; 

2) bjuda in externa experter att hålla föredrag i aktuella och 
för området viktiga sakfrågor;

3) utarbeta förslag på policyer;
4) göra företagsbesök.

Dan Sylvebo (M) lägger följande tilläggsyrkande:
 att man inom nämnden ANA inför ett näringslivs- och 

arbetsmarknadsutskott med uppdrag att fördjupa sig i 
näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor och bereda ärenden 
som rör näringslivet och arbetsmarknaden inom nämndens 
ansvarsområde;

 att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram arbetsordning 
och årsjhul för näringslivs- och arbetsmarknadsutskottets 
arbete.



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 73-87
Tid: 2019-05-22  kl.09.00-11.35

Ordföranden och Monica Samuelsson (KD) avstyrker Dan 
Sylvebos förslag, samt yrkar bifall till förslaget om att införa ett 
kulurutskott.

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 50-72
Tid: 2019-04-11 kl.09.00-12.30

Plats: Regionens hus sal B

§72 Införande av kulturutskott
Ordföranden föreslår att man inom nämnden inför ett 
kulturutskott med uppdrag att bereda och fördjupa sig i 
kulturfrågor som kulturplan och kulturbidrag m m.

Förslag till arbetsordning och årshjul tas fram och presenteras i 
presidiet, därefter tas beslut i nämnden i juni så att kulturutskottet  
kan träda i kraft efter sommaren .

Presidiet förtydligar att införande av ett kulturutskott innebär att 
nämnden därmed ges mer tid för behandling av arbetsmarknads 
och näringslivsfrågor.

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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