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PROTOKOLL 1(11) 

Diarienummer 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 1-16 

Tid: 2018-01-24  kl.09.00-16.20 

Plats: Regionens hus sal A 

Närvarande: Beslutande:  

Malin Olsson (M) ordf. 

Torbjörn Eriksson (KD) 1:e vice ordf. 

Fredrik Johansson (S) ers. Jonas Magnusson (S) 2:e vice ordf. 

Carina Bardh (M) 

Gun Lusth (M) 

Raymond Pettersson (C) ers. Per Eriksson (C) 

Monica Samuelsson (KD) 

Mari Lindahl (L) närvarande §§ 1-7 

Jakob Olofsgård (L) ers. Mari Lindahl (L) from kl.14.00 §7-16 

Lennart Karlsson (_) 

Maria Hörnsten (S) 

Johan Starck (S) ers. Martina Jansson (S)  

Anders Berglund (S) 

Annki Stark (S) 

Jon Heinpalu (MP) 

Anders Gustafsson (SD) 

 

Ersättare:  

Lars Carlborg (M) 

Margareta Andersson (KD) 

Irene Oskarsson (KD) närvarande §§ 1-7 

Jakob Olofsgård (L) 

Kjell Ekelund (S) 

Eva Ekenberg (MP) 

Morgan Malmborg (_) 

 

Övriga:  

Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör 

Lars Johansson, direktör utbildning- och kultur 

Lars Wallström, controller 

Elisabet Eriksson, enhetschef regional utveckling 

Linda Byman, nämndsekreterare 

Per-Ola Nilsson, verksamhetschef kultur,  §§1-9 

Viktoria Hjorth, ekonom Smålands Musik och Teater, §§1-7 

Göran Stenström, ekonomichef utbildning och kultur  

Agneta Jansmyr, Regindirektör § 7 

Jörgen Lindvall, kulturchef § 7 

Ali Alibrahim, fristadsförfattare, § 7 

Annika Bergman, Jönköping University, §7 

Anna Sickeldal, projektsamordnare regional utveckling, § 7 

Mikael Gustafsson, sakkunnig näringsliv § 7 
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§1  Val av protokolljusterare 
Nämnden väljer Gun Lusth (M) att justera protokollet 

tillsammans med ordföranden. 

§2  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag med följande 

ändringar: 

 Ärende 7, Lägesrapport regional utvecklingsstrategi, utgår 

 Ärende 18 uppdrag-planering och uppföljning av större 

produktioner vid Smot, samt ärende 22, Svar på frågor 

angående Smot, bereds efter informationsärendena. 

§3  Anmälan av informationshandlingar 
Diarienummer: RJL 2018/37 

 

Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna. 

§4  Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: RJL 2018/32 

 

Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till 

handlingarna. 

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

§6  Kurser och konferenser 
Beslut 

 Regionsamverkan Sydsverige, 20 februari i Varberg 

Malin Olsson (M) och Maria Hörnsten (S) deltar, samt 

ytterligare 1 från den politiska ledningen och 1 från 

oppositionen medges delta. 

 Sveriges miljömål och agenda 2030, Jönköping 22 mars 

och 28 mars i Sundsvall. 

Ordföranden och en från oppositionen medges delta. 
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§7  Informationsärenden och aktuellt 
 Lars Johansson direktör för utbildning och kultur samt 

Per-Ola Nilsson och Viktoria Hjorth från Smålands musik 

och teater, redovisar resultat 2017 samt de största 

avvikelserna i produktionerna. Vidare redovisades budget 

och utfall för ”Les Miserables” samt åtgärder för en 

förbättrad ekonomisk uppföljning och budget-

förutsättningar för 2018.  

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras kl.11.10 för gruppmöten och lunch och 

återupptas kl. 14.00. 

 

 Jörgen Lindwall presenterar fristadkonstnären och 

journalisten Ali Alibrahim, och filmen ”One Day In 

Aleppo”. 

 

 Annika Bergman, Jönköping University, presenterar 

projekten, Transform to AAA för företag som vill stärka 

sin digitalisering, Digital open innovation, en plattform för 

digital utveckling, samt Grants Office, operativ och 

strategisk support för forskare och ledning. 

 

 Lars Wallström redogör för resultaten för Region 

Jönköpings län under 2017 samt månadsrapport per 

december för nämndens verksamhetsområde.  

 

 Lars Johansson och Kristina Athlei informerar om 

pågående och aktuella projekt inom utbildning och kultur 

samt regional utveckling. 

 

 Sammanställningen för positionspapper, 

Regionsamverkan Sydsverige, kultur RJL 2017/2632 

noteras och läggs till handlingarna. 
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§8  Uppdrag - planering och uppföljning av större 
produktioner vid Smålands Musik och Teater 
Diarienummer: RJL 2018/98 

 

Beslut  

Nämnden 

 godkänner plan för planering och uppföljning av större 

produktioner vid Smålands Musik och Teater under 2018. 

 

Reservation 

Samtliga ledamöter för Socialdemokratern och Miljöpartiet 

reserverar sig till förmån för egna yrkanden.  

Sammanfattning  

Musikalen Les Miserable har visat sig kosta väsentligt mer än 

kostnadskalkyl visat. Uppdrag har lämnats att ta fram förslag till 

beslut för förbättrad planering och uppföljning av större 

produktioner. Förslag för planering och uppföljning med tidplan 

överlämnas. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokoll från presidiet 2018-01-10 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-08 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Jon Heinpalu (MP) lämnar följande tilläggsyrkanden: 

- Att en oberoende utredning tillsätts för att granska styrning, 

ledning, organisation, ekonomi och verksamhet på Smålands 

musik och teater. 

- Att budgeten balanseras utan att den ordinarie skapande 

verksamheten drabbas.  

- Att en breddad politisk styrgrupp tillsätts för att medverka i 

framtagandet av styrdokumentet för våra kulturinstitutioner. 

 

Maria Hörnsten (S) yrkar bifall till Jon Heinpalus yrkanden. 

 

Torbjörn Eriksson (KD) yrkar avslag på Jon Heinpalus tre 

tilläggsyrkanden och yrkar bifall till föreliggande förslag. 
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Ajournering 

Sammanträdet ajourneras (5 min) och återupptas därefter.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att föreliggande förlag bifalls och att Jon 

Heinpalus tilläggsyrkanden avslås. 

 

Votering begärs där föreliggande förslag (JA) ställs mot Jon 

Heinpalus tilläggsyrkanden (NEJ). 

 

JA röstar följande ledamöter: 

Carina Bardh (M), Gun Lusth (M), Raymond Pettersson (C), 

Monica Samuelsson (KD), Jakob Olofsgård (L), Lennart  

Karlsson (_), Torbjörn Eriksson (KD), Malin Olsson (M). 

 

NEJ röstar följande ledamöter: 

Maria Hörnsten (S), Johan Strarck (S), Anders Berglund (S), 

Annki Stark (S), Jon Heinpalu (MP), Fredrik Johansson (S), 

Anders Gustafsson (SD). 

 

Omröstningsresultat: 

Nämnden har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit 

föreliggande förslag. 

 

Beslutet skickas till 

Verksamhetsområde Utbildning och kultur-stab 

§9  Svar på frågor angående Smålands Musik och 
Teater 
Diarienummer: RJL 2018/196 

 

Beslut 

Nämnden  

 Överlämnar svar på frågor till regionstyrelsen 

 

Sammanfattning 

Regionstyrelsen gav 2017-12-19 nämnden för arbetsmarknad, 

näringsliv och attraktivitet i uppdrag att redovisa svar på ett antal 

frågor kopplade till underskott i musikalen Les Miserable.  
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-18 

 Protokollsutdrag från Regionstyrelsen 2017-12-19 

 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

§10  Bidrag till pensionärsorganisationer 2018 
Diarienummer: RJL 2017/1525 

 

Beslut  

Nämnden 

 Godkänner föreliggande fördelning av bidrag till 

pensionärsorganisationer enligt tabell. Total 1 175 000 

kronor ur 2018 års anslag till pensionärsorganisationer. 

 

Sammanfattning  

Bidrag kan utgå till inom Region Jönköpings län verksam 

pensionärsorganisation vars huvudorganisation främjar 

pensionärers intressen och är öppen för medlemskap för alla 

pensionärer. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokoll från presidiet 2018-01-10 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-12-12 

 Policy och riktlinjer för bidragsgivning 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret, Regional utveckling 

Sökande pensionärsorganisationer 

§11  Bidrag till ungdomsorganisationer 2018 
Diarienummer: RJL 2017/2384 

 

Beslut  

Nämnden 

 Godkänner föreliggande fördelning av bidrag till 

ungdomsorganisationer enligt tabell. Totalt 6 357 000 

kronor ur 2018 års anslag till ungdomsorganisationer. 



 

PROTOKOLL 7(11) 

      

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 1-16 

Tid: 2018-01-24  kl.09.00-16.20 

 

 

 Sign 

 

Sammanfattning  

Region Jönköpings län har 2016-09-27, § 93, fastställt 

bidragspolicyn för bidrag till organisationer och föreningar. 

Bidrag kan utgå till inom Region Jönköpings län verksam 

ungdomsorganisation, vars riksorganisation får statsbidrag till sin 

centrala verksamhet.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokoll från presidiet 2018-01-10 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-12-11 

 Policy och riktlinjer för bidragsgivning 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret, Regional utveckling 

Sökande ungdomsorganisationer 

§12  Bidrag till politiska ungdomsorganisationer 
2018 
Diarienummer: RJL 2017/2273  

 

Beslut 

Nämnden 

 Godkänner föreliggande fördelning av bidrag till politiska 

ungdomsorganisationer enligt tabell. Totalt 586 200 

kronor ur 2018 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 

 Protokoll från presidiet 2018-01-10 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-12-12 

 Policy och riktlinjer för bidragsgivning  

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret, Regional utveckling 

Sökande politiska ungdomsorganisationer 
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§13  Affärsutvecklingscheckar 2018 
Diarienummer: RJL2017/3353 

 

Beslut  

Nämnden 

 avsätter 2 000 000 kr ur det statliga anslaget 1:1, till 

regionala affärsutvecklingscheckar för 2018.  

 

Sammanfattning  
Likt tidigare år avsätts ur det statliga anslaget medel för att under 

2018 bevilja regionala affärsutvecklingscheckar till länets små- 

och medelstora företag. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokoll från presidiet 2018-01-10 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-24 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret, Regional utveckling 

§14  Uppföljning intern kontrollplan 2017 
Diarienummer: RJL 2016/2572  

 

Beslut  

Nämnden 

 godkänner uppföljning av intern kontrollplan för 2017 

 

Sammanfattning  
Regionledningskontoret återredovisar i rapport resultatet av de 

kontrollmoment som genomförts inom ramen för den intern 

kontrollplan som nämnden beslutat för 2017. Rapporten redovisar 

resultat av kontrollmomenten samt förslag till förbättringsåtgärder 

där behov finns. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokoll från presidiet 2018-01-10 

 Missiv daterat 2018-01-04 

 Uppföljning av intern kontrollplan 2017, rapport 
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Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret ekonomi 

§15  Intern kontrollplan 2018 
Diarienummer: RJL 2017/118 

 

Beslut  

Nämnden 

 Fastställer intern kontrollplan för 2018 

 

Sammanfattning  
Enligt reglementet för intern styrning och kontroll ska nämnderna 

årligen fastställa en intern kontrollplan med utgångspunkt från 

den regionövergripande planen som fastställs av regionstyrelsen. 

Regionledningskontoret redovisar förslag till intern kontrollplan 

för 2018. Detta kompletteras av det interna kontrollarbete som 

sker inom respektive verksamhet. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokoll från presidiet 2018-01-10 

 Missiv daterat 2018-01-04 

 Intern kontrollplan 2018 

 

Beslutet skickas till 

Regionledningskontoret ekonomi 

§16  Motion - Låt Spira spridas och spira för alla 
Diarienummer: RJL 2017/1342 

 

Beslut  

nämnden beslutar 

 Att motionen remitteras till nämnden för Trafik, 

infrastruktur och miljö, samt till PKS, Primärkommunalt 

samverkansorgan för att inhämta synpunkter. 
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Sammanfattning  

Annica Nordqvist (MP), Erik Hugander (MP), Kajsa Carlsson 

(MP) och Sibylla Jämting (MP) föreslår i motionen Låt Spira 

spridas och spira för alla! 

- Att Region Jönköpings län, som ansvarig för kollektivtrafik 

och kultur, undersöker möjligheten, att erbjuda 

subventionerade bussresor till Kulturhuset Spira för 

skolklasser från hela länet. 

- Att resor till och från Kulturhuset Spira ska ingå i nästa 

kollektivtrafikupphandling och erbjudas länets skolor. 

 

Efter behandling i presidiet har ett förslag till beslut tagits fram. 

  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-12 

 Protokollsutdrag från presidiet 2018-01-10 

 Faktaunderlag 2017-11-22 

 Protokollsutdrag från presidiet 2017/1342 

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-06-13 

 Motion, Låt Spira spridas och spira för alla 2017-05-05 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Ordföranden föreslår att motionen remitteras till nämnden för 

Trafik, infrastruktur och miljö samt till det Primärkommunala 

samverkansorganet, PKS, för att inhämta synpunkter. 

 

Jon Heinpalu (MP) yrkar bifall till ordförandens förslag. 

 

Beslutet skickas till  

Nämnden för Trafik infrastuktur och miljö 

Primärkommunalt samverkansorgan 
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Vid protokollet 

Linda Byman 

 

 

 

 

Justeras 

 

Malin Olsson                  Gun Lusth  

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


