
 

PROTOKOLL 1(5) 

Diarienummer 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 130-139 
Tid: 2018-12-12  kl.10.00-11.15 

Plats: Kulturhuset Spira, Loftet 

Närvarande: Beslutande:  
Malin Olsson (M) ordf. 
Torbjörn Eriksson (KD) 1:e vice ordf. 
Per Svenberg (S) 2:e vice ordf. 
Carina Bardh (M) 
Gun Lusth (M) 
Per Eriksson (C) 
Monica Samuelsson (KD) 
Mari Lindahl (L) 
Lennart Karlsson (_) 
Maria Hörnsten (S) 
Fredrik Johansson (S) ers. Martina Jansson (S) 
Anders Berglund (S) 
Raymond Pettersson (C) ers. Annki Stark (S) 
Nils-Erik Emme(KD) ers. Jon Heinpalu (MP) 
Anders Gustafsson (SD) 
 
Ersättare:  
Lars Carlborg (M) 
Margareta Andersson (KD) 
 
Övriga:  
Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör 
Göran Stenström, ekonomichef utbildning- och kultur 
Lars Wallström, controller 
Linda Byman, nämndsekreterare 
  

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

§131  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 

§132  Anmälan av informationshandlingar 
Diarienummer: RJL 2018/37 
 
Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna. 
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§133  Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: RJL 2018/32 
 
Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till 
handlingarna. 

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

§135  Informationsärenden och aktuellt 
Regional utvecklingsdirektören informerar om processen kring 
sammanslagning av utbildning och kultur med regional 
utveckling. Risk och konsekvensanalys och arbetsprocessen 
redovisas. 
 
Lars Wallström redovisar månadsrapport per november 2018 

§136  Projektansökan - Cirkulär ekonomi 
Diarienummer: RJL 2018/2829 
 
Beslut  
Nämnden 

1. Beviljar CSR Småland 700 000 kronor under förutsättning 
att övrig finansiering beviljas 

2. Finansiering sker ur anslaget för 1:1 medel  

Sammanfattning  
CSR Småland, som är en tvärsektoriell ideell organisation, 
ansöker om medel till ett pilotprojekt kring cirkulär ekonomi. 
Syftet är att företag ska förstå fördelarna med cirkulär ekonomi 
för att kunna ändra sin affärsmodell så att resurseffektivitet och 
utsläppsminskningar blir konsekvensen. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2018-11-28 
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-31 
• Ansökan från CSR Småland 
• Underlag till projektbeslut 
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Beslutet skickas till 
Regioinal utveckling 
CSR Småland  

§137  Ändrad finansiering – Scenkonstdigitalisering 
Diarienummer: RJL 2018/2400 
 
Beslut  
Nämnden 

• Godkänner ändring av finansiering gällande 3 151 500 kr 
från regionala utvecklingsmedel i projektet 
Scenkonstdigitalisering till att tas ur anslaget för statliga 
1:1-medel.  

Sammanfattning  
Beslut avser att finansiering för projektet Scenkonstdigitalisering 
ska ske ur det statliga anslaget för 1:1-medel. Avser 3 151 500 kr. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2018-11-28 
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-04 
• Protokollsutdrag från nämnd för arbetsmarknad, näringsliv 

och attraktivitet 2018-10-17 §109  
 
Beslutet skickas till  
Regioinal utveckling 

§138  Regional investeringsfond - Spectria Invest 
Diarienummer: RJL 2017/2727 
 
Beslut  
Nämnden 

1. Godkänner investering i den regionala investeringsfonden 
Spectria Invest 

2. Föreslår regionstyrelsen att tillskjuta maximalt 10 miljoner 
kronor i aktiekapital i det nystartade aktiebolaget, nedan 
benämnt Spectria Invest 

Sammanfattning  
Med stöd av identifierade regionala behov och nationella analyser 
av den svenska riskkapitalmarknaden har Science Park Jönköping 
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tagit initiativ till att starta en regional investeringsfond. Region 
Jönköpings län har tillfrågats om att tillskjuta maximalt 10 
miljoner kronor i investeringskapital. Andra regionala parter har 
tillskjutit medel till investeringsfonden som t ex Jönköping 
University. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2018-11-28 
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-27 
• Spectria Invest – uppstart av fond 2018-04-01 
• Spectria Invest – investeringsmöjlighet andra stängningen 

2018-11-27 
 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Anders Berglund (S) lämnar följande protokollsanteckning: 
”Nämnden bör ges möjlighet att få större insyn i fondens 
verksamhet.”   
 
I protokollsanteckningen instämmer Maria Hörnsten (S). 
 
Mari Lindahl (L) yrkar bifall till föreliggande förslag. 
 
Beslutet skickas 
Regionstyrelsen 

§139  Avslutning 
Ordföranden avslutar sammanträdet med att tacka ledamöterna för 
den gångna mandatperioden med tillönskan om en God Jul och 
Gott Nytt år.   

Vid protokollet 

Linda Byman 
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Justeras 

 

Malin Olsson 
Ordförande 

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