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PROTOKOLL 1(4) 

Diarienummer 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 156-158 
Tid: 2015-11-24 kl. 13.40-13.50 

Plats: Bella Rosa, Rosenlunds vårdcentrum 

Närvarande: Beslutande: Malin Wengholm (M), ordf,  
Irene Oskarsson (KD) ersätter Torbjörn Eriksson 
(KD),  
Maria Hörnsten (S),  
Jonas Magnusson (S),  
Martina Jansson (S),  
Anders Berglund (S),  
Annika Hansson (S),  
Jon Heinpalu (MP),  
Morgan Malmborg (SD) ersätter Anders Gustafsson 
(SD),  
Carina Bardh (M) ersätter Tomas Erazim (M),  
Gun Lusth (M),  
Raymond Pettersson (C) ersätter Per Eriksson (C), 
Jonas Lindahl (KD),  
Mari Lindahl (FP),  
Lennart Karlsson (V) 
Ersättare: Kjell Ekelund (S) 
 
Övriga: Ulrika Geeraedts, regional 
utvecklingsdirektör,  
Lars Wallström, controller 
Annelie Svenningsson Rydell, projektsamordnare 
Lena Bohman Hjelmstedt, nämndsekreterare 
  

§ 156 Val av protokollsjusterare 
Nämnden utser Jonas Magnusson att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden. 

§ 157 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 

§ 158 
RJL 
2015/ 
1945 
 

Bidrag till Barnfilmbyn 
Beslut 

1. Utställningsdelen finansieras med 6 miljoner kronor 
(regionala utvecklingsmedel) under 2015-2017, varav 5 
miljoner kronor avser uppbyggandet av utställningsdelen 
samt 1 miljon kronor avser projektering. Beviljat belopp 
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kommer att belasta 2015 års anslag. Stödberättigade 
kostnader kommer särskilt att anges i beslutet och 
utbetalning av medel ske i samband med ansökan om 
utbetalning enligt regionala utvecklingsenhetens 
projektregelverk. 

2. Inriktningen är att under åren 2017-2021 fortsätta stödja 
utvecklingsarbetet med högst 4 miljoner kronor under 
perioden, under förutsättning att medfinansiering finns 
med motsvarande belopp. Principer för regionala 
utvecklingsprojekt antagna av ANA-nämnden ska följas 
från 2017. 

3. Barnfilmbyn Mariannelund (ideell förening) skall löpande 
informera ANA-nämnd om utvecklingen i verksamheten. 

4. En insynsplats i den ideella föreningen Barnfilmbyn 
Mariannelund ska reserveras för en tjänsteman från 
Regional utveckling. 

5. I Underlag till beslut om finansiering stryks andra stycket 
på sidan 5 under Förslag till särskilda villkor för beslut. 

 
Reservation 
Jonas Magnusson (S) reserverar sig mot beslutet med följande 
motivering: Som socialdemokrat ser jag det som positivt med 
politiska initiativ för regional utveckling i vårt län. 
Dock är underlag och ansökan för detta projekt, så som det i 
dagsläget ser ut, inte tillräckligt starkt och genomarbetat för att 
antas. Jag reserverar mig därför mot beslutet. 
 
Sammanfattning 
Idag finns en aktivitetsplats i Mariannelund där besökare kan få 
uppleva och återuppleva barnfilm, och bli delaktig i skapandet av 
film och berättelser, både genom aktivitetsplatsens utställning och 
genom en tur i Emilfilmernas spår. I framtidens Barnfilmby 
kommer det att finnas en filmstudio. En kreativ plats där barn och 
unga kan få ökade kunskaper kring rörlig media samt 
experimentera och utforska filmens värld. Under professionell 
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ledning kan skolelever, förskolor och andra grupper göra sin egen 
film – från manus till slutredigering. Under lov och helger är även 
barnfamiljer välkomna att kasta sig in i ett filmäventyr och 
producera film. Den verksamhet som är tänkt att skapas bygger på 
tre delar: 
 

• Utställning 
• Filmstudio 
• Nod för svensk barnfilm 

 
Beslutsunderlag 
Ansökan om regionala projektmedel Barnfilmbyn 3 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Presidet föreslår nämnden besluta bifalla bidraget efter några 
mindre justeringar. 
Jonas Magnusson yrkar avslag på bidraget. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
nämnden bifaller presidiets förslag. Votering begärs med följande 
propositionsordning. De som bifaller presidiets förslag röstar Ja 
och de som bifaller Jonas Magnussons förslag röstar Nej. 
Ja röstar följande 13 ledamöter: Martina Jansson (S), Anders 
Berglund (S), Annika Hansson (S), Jon Heinpalu (MP), Carina 
Bardh (M), Gun Lusth (M), Raymond Pettersson (C), Jonas 
Lindahl (KD), Mari Lindahl (FP), Lennart Karlsson (V), Maria 
Hörnsten (S), Irene Oskarsson (KD) och Malin Wengholm (M). 
Nej röstar följande två ledamöter: Jonas Magnusson (S) och 
Morgan Malmborg (SD). 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad 
 
Beslutet skickas till 
Barnfilmbyn Mariannelund 
  

Vid protokollet 
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Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Malin Wengholm Jonas Magnusson  
 
 
 
Protokollet är justerat 2015 - 11  - 24  och justeringen är tillkännagiven på 
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
 
 


