
 

PROTOKOLL 1(6) 

Diarienummer 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 45-54 
Tid: 2018-04-25 kl.09.00-15.25 

Plats: Regionens hus, sal A 

Närvarande: Beslutande:  
Torbjörn Eriksson (KD) ordförande §§ 45-50  
Malin Olsson (M) ordförande, närvarande §§ 51-54 
Lars Carlborg (M) ers Malin Olsson (M) §§ 45-50 
Per Svenberg (S) 2:e vice ordf. 
Carina Bardh (M) närvarande §§ 45-50 
Lars Carlborg (M) ers. Carina Bardh (M) §§ 51-54 
Gun Lusth (M) 
Per Eriksson (C) 
Monica Samuelsson (KD) 
Mari Lindahl (L) 
Lennart Karlsson (_) 
Kjell Ekelund (S) ers. Maria Hörnsten (S) 25-50 
Nils-Erik Emme (KD) ers. Maria Hörnsten (S) §§ 51-54 
Eva Ekenberg (MP) ers. Martina Jansson (S) 
Anders Berglund (S) 
Annki Stark (S) 
Jon Heinpalu (MP) 
Anders Gustafsson (SD) 
 
Ersättare:  
Raymond Pettersson (C) närvarande §§ 45-50 
Nils-Erik Emme (KD) 
Margareta Andersson (KD) närvarande §§ 45-50 
Irene Oskarsson (KD) 
Morgan Malmborg (_) 
 
Övriga:  
Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör 
Lars Johansson, direktör utbildning- och kultur 
Elisabet Eriksson, enhetschef regional utveckling 
Lars Wallström, controller 
Sverker Härd, generaldirektör myndigheten för kulturanalys, 
§§ 45-50 
Jörgen Lindwall, kulturchef §§ 45-50 
Linda Byman, nämndsekreterare 
 
 
  

 

 Sign 

 



 

PROTOKOLL 2(6) 

      

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 45-54 
Tid: 2018-04-25 kl.09.00-15.25 

 

§45 Val av protokolljusterare 
Nämnden väljer Anders Gustafsson (SD) att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden. 

§46  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 

§47  Anmälan av informationshandlingar 
Diarienummer: RJL 2018/37 
 
Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna. 

§48  Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: RJL 2018/32 
 
Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till 
handlingarna. 

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

§50  Informationsärenden  
• Sverker Härd generaldirektör vid myndigheten för 

kulturanalys presenterar kulturvaneundersökning riktad mot 
barn och unga. 

• Kristina Athlei redogör för underlag inför budget med 
verksamhetsplan 2019 samt flerårsplan 2020-2021. Beslut tas 
i nämnden den 20 juni. 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl.11.15  för gruppmöten och lunch och 
återupptas kl. 14.00. 

§51  Aktuell information 
• Kristina Athlei och Malin Olsson informerar från forum för 

hållbar regional tillväxt och attraktionskraft som äger rum i 
maj.  Frågor som tas upp i forumet är bland annat 
sammanhållningspolitiken, information och smart 
specialiseringsstrategi, arbetsmarknadsutredning, 
livsmedelsstrategi, jämställd regional tillväxt m m.  
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PROTOKOLL 3(6) 

      

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 45-54 
Tid: 2018-04-25 kl.09.00-15.25 

 
• 29/8 digitaliseringsdag.  
• Utbildning och kulturdirektör informerar; Kontantfri hantering 

vid Smålands, musik och teater, Sörängens folkhögskola 
HBTQ diplomerade, handlingsplan kultur för hälsa.  

• Presidiet har träffat verksamheterna inom 
kultursamverkansmodellen för verksamhetsdialoger. 

• Lars Wallström redogör för månadsrapport per mars 2018. 
Nämnden efterfrågar redovisning av systemmätetal angående 
avtalstrohet och upphandling till kommande sammanträde i 
juni. 

§52  Projektansökan - Transform to AAA 
Diarienummer: RJL 2018/737 
 
Beslut  
Nämnden  

• Beviljar Högskolan i Jönköping 3 500 000 kr. Finansiering 
sker ur det statliga anslaget 1:1, under förutsättning att 
övrig medfinansiering infrias. 

 
Sammanfattning  
Föregått av en förstudie, också den delfinansierad av Region 
Jönköpings län, har högskolan i samverkan med Science Park, 
arbetat fram detta regionalfondsprojekt. Projektet har som syfte att 
stötta länets näringsliv i den nödvändiga omställningen 
(transformationen) som den allt mer tilltagande digitaliseringen för 
med sig. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2018-04-12 
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-19 
• Projektansökan 2018-03-23 

 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde  
Per Svenberg (S) yrkar bifall till förslaget för socialdemokraternas 
räkning. 
 
Beslutet skickas till 
Stiftelsen Högskolan i Jönköping 
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PROTOKOLL 4(6) 

      

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 45-54 
Tid: 2018-04-25 kl.09.00-15.25 

 

§53  Projektansökan - E-handels och logistikprojekt i 
Jönköpings län 
Diarienummer: RJL: 2018/784 
 
Beslut  
Presidiet föreslår nämnden  

• Bevilja Region Jönköpings län 2 000 000 kr. Finansiering 
sker ur det statliga anslaget 1:1, under förutsättning att 
övrig medfinansiering infrias. 

Sammanfattning  
Digitaliseringen har förändrat behovet av kanaler för handel som i 
sin tur påverkat många företags affärsmodeller. När fysiska och 
digitala kanaler måste kombineras på nya sätt måste också e-
handel och logistik anpassas. För att nå projektets vision om att 
Jönköpings län är ledande nationellt i utvecklingen av modern 
handel och logistik ska projektet stödja de befintliga företagens 
arbete med att utveckla sina affärsmodeller, samt stödja utveckling 
av nya företag inom modern handel och logistik.  
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2018-04-12 
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-04 
• Projektansökan 2018-03-09 
• Underlag för projektbeslut 

 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde  
Per Svenberg (S) yrkar bifall till förslaget för socialdemokraternas 
räkning. 
 
Beslutet skickas till  
Regionledningskontoret, Regional utveckling 
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PROTOKOLL 5(6) 

      

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 45-54 
Tid: 2018-04-25 kl.09.00-15.25 

 

§54  Uppdrag – Vidareutveckling av Smålands musik 
och teater 
Diarienummer: RJL 2018/1151 
 
Beslut 
Nämnden 

• Godkänner utredningsdirektivet 
• Punkten 1. skrivs om med följande justering: ”Följa upp 

och analysera Smålands musik och teaters utveckling de 
senaste fem åren med särskilt fokus på verksamhetens inre 
och yttre attraktivitet ”. 
 

Sammanfattning 
I syfte att skapa förutsättningar för en god fortsatt utveckling för 
Smålands musik och teater som scenkonstinstitution ska en 
utredning göras för att följa upp och analysera Smålands musik 
och teaters utveckling de senaste fem åren, identifiera 
verksamhetens potential inför framtiden och utifrån en 
omvärldsanalys presentera förslag till utvecklingsåtgärder. 
 
Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-18 
• Protokollsutdrag från presidiet 2018-04-12 

 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde  
Ordföranden föreslår att förslaget till utredningsdirektivet punkt 1. 
justeras, enligt följande: Utredningen ska;  
”Följa upp och analysera Smålands musik och teaters utveckling 
de senaste fem åren med särskilt fokus på verksamhetens inre och 
yttre attraktivitet ”. 
 
Jon Heinpalu (MP), Per Svenberg (S), Anders Gustafsson (SD) 
och Lennart Karlsson (_) yrkar bifall till förslaget. 
 
Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 
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PROTOKOLL 6(6) 

      

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 45-54 
Tid: 2018-04-25 kl.09.00-15.25 

 

Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras 

 

Torbjörn Eriksson (KD) 
Ordförande §§ 45-50 

  

Malin Olsson (M) 
Ordförande §§ 51-54 

Anders Gustafsson (SD) 
 
 
 
Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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