
 

PROTOKOLL 1(8) 

Diarienummer 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 18-31 
Tid: 2019-02-28 kl:13.00-14.40 

Plats: Ullinge värdshus, Eksjö 

Närvarande: Beslutande:  
Rune Backlund (C) ordf. 
Monica Samuelsson (KD) 1:e vice ordf. 
Dan Sylvebo (M) 2:e vice ordf. 
Per Svenberg (S) 
Annie Fredriksen (S) 
Adam Starck (S) 
Hans Jarstig (KD) 
Per Eriksson (C) 
Helen Skogelin Torvaldsson (BA) 
Mari Lindahl (L) 
Monica Persson (MP) ers. Jon Heinpalu (MP) 
Sanja Tafra Ciglar (V) ers. Kristina Nero (V) 
Gun Lusth (M) 
Olle Moln Teike (SD) 
Ulf Svensson (SD) 
 
Ersättare:  
Aneth Amundson (S) 
Irada Alieva Söderberg (S) 
Jonas Lind (KD) 
Susanne Agerbring (KD) 
Raymond Pettersson (C) 
Lina Thorén (C) 
Fredrik Sveningson (L) 
Elisabeth Orellana Bravo (V) 
Elisabeth Wahlström (M) 
Maria Högberg (SD) 
 
Övriga:  
Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör 
Lars Wallström, controller 
Linda Byman, nämndsekreterare 
  

§18 Val av protokolljusterare 
Nämnden utser Gun Lusth (M) och Adam Starck (S) att justera 
protokollet tillsammans med ordföranden. 
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§19  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag med följande 
tillägg: 
 
Olle Moln Teike (SD) lyfte vid sammanträdet i januari en övrig 
fråga kring personalärende vid Smålands musik och teater, frågan 
besvaras under punkten övrigt. 

§20  Anmälan av informationshandlingar 
Diarienummer: RJL 2019/12 
 
Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna. 

§21  Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: RJL 2019/11 
 
Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till 
handlingarna. 

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

§23  Anmälan av kurser och konferenser 
Presidiet har tagit beslut om deltagande vid följande kurser och 
konferenser: 

• Årsmöte folkhögskoleföreningen inom SKL 29 mars 
Stockholm. 
Gun Lusth (M) väljs till ombud för årsmötet samt 
nomineras till styrelsen för folkhögskoleföreningen inom 
SKL. 

§24  Bidrag till folkhögskolor med annan huvudman 
än Region Jönköpings län 2019 
Diarienummer: RJL 2018/3163 
 
Beslut  
Nämnden 

1. fördelar preliminärt bidrag per organisation på totalt  
16 394 000 kronor enligt tabell.  
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2. fastställer ersättningen till 614 kronor per vecka. 
3. fastställer att rekommendationen från Sveriges Kommuner 

och Landsting på 400 kr per elevvecka i mobilitets-
ersättning skall tillämpas för elever utanför länet. 

Sammanfattning  
Nämndens budget för år 2019 innehåller ett anslag på 19,3 mnkr 
för folkhögskoleutbildning vid andra folkhögskolor än Regionens 
egna. Den ersättningsmodell som gäller sedan budget 2000 
innebär att ersättning till folkhögskolor såväl inom som utanför 
länet lämnas i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings 
rekommendation, dvs för kurser som omfattar minst 15 veckor.  
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2019-02-04 
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-03 
• SKL rekommendation om mobilitetsersättning till 

folkhögskolorna 2019 
 
Beslutet skickas till 
Berörda organisationer 
Utbildning och kultur 

§25  Uppdrag respektive erbjudande att förlänga 
regionala serviceprogram till och med 2020 
Diarienummer: RJL 2016/4186 
 
Beslut  
Nämnden 

• Godkänner förslag till reviderat och förlängt Regionalt 
serviceprogram 2014-2020. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har fått erbjudandet från regeringen att 
förlänga det serviceprogram som togs fram av Länsstyrelsen och 
har gällt från 2014-2018 och i samband med detta revidera 
programmet. Ansvaret för programmet överfördes vid 
regionbildningen till Region Jönköpings län. 
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Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2019-02-04 
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-10 
• Förslag till reviderat program 
• Sammanställning av remissvar från länets kommuner m.fl. 

 
Beslutet skickas till  
Tillväxtverket 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 

§26  Uppföljning av intern kontrollplan 2018 
Diarienummer: RJL 2017/118 
 
Beslut  
Nämnden 

• godkänner uppföljning av intern kontrollplan för 2018. 
• ger regionledningskontoret i uppdrag att säkerställa att 

föreslagna åtgärder i rapporten genomförs. 
 
Sammanfattning  
Regionledningskontoret återredovisar i rapport resultatet av de 
kontrollmoment som genomförts inom ramen för den intern 
kontrollplan som nämnden beslutat för 2018. Rapporten redovisar 
resultat av kontrollmomenten samt förslag till åtgärder där behov 
finns. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2019-02-04 
• Missiv daterat 2019-01-09. 
• Uppföljning av intern kontrollplan 2018, rapport. 

 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden föreslår att påtalade åtgärder i uppföljningen av 
intern kontrollplan 2018 följs upp. 
Nämnden ställer sig bakom förslaget. 
 
Beslutet skickas till  
Regionledningskontoret - ekonomi 
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§27  Verksamhetsberättelse 2018 - Utbildning och 
kultur 
Diarienummer: RJL 2018/232 
 
Beslut  
Nämnden 

• godkänner verksamhetsberättelse för 2018 avseende 
verksamhetsområde inom nämndens ansvarsområde. 

• Ordet ”dock” stryks på sid 4 i Verksamhetsberättelsen 
12:3.  

 
Reservation 
Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget yrkande.  
 
Sammanfattning  
I december 2017 godkände nämnden verksamhetsplaner och 
budget för förvaltningens verksamhetsområde som verkar inom 
nämndens ansvarsområde. Verksamhetsberättelsen för 2018 ger 
återrapportering av verksamhetsplan och budget. 
 
Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-11 
• Verksamhetsberättelse 2018 Utbildning och kultur 
• Verksamhetsberättelse 2018 Regionledningskontoret med 

verksamhetsnära funktion – för information 
 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Sanja Tafra Ciglar (V) lämnar för Vänsterpartiet följande 
yrkande:  
Att i Verksamhetsberättelsen 12:3 på sid 4, stryka följande menig: 
”Region Jönköpings län har dock nolltolerans mot kränkningar, 
hot och våld.” eftersom innehållet inte är klarlagt. 
 
Dan Sylvebo (M) föreslår följande ändringsyrkande:  
att ordet ”dock” tas bort i meningen på sid 4. 
Ordföranden och Mari Lindahl (L) tillstyrker förslaget. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer föreliggande förslag om att låta meningen stå 
kvar i befintligt skick mot förslaget om att stryka ordet ”dock” 
och finner att nämnden bifaller förslaget om att stryka ordet 
”dock”. 
 
Därefter ställer ordföranden bifallet förslag mot Sanja Tafra 
Ciglars förslag och finner att bifallet förslag är antaget. 
 
Votering begärs där bifallet förslag (JA) ställs mot Sanja Tafra 
Ciglars förslag (NEJ). 
 
JA röstar följande ledamöter: 
Gun Lusth (M), Per Svenberg (S), Annie Fredriksen (S), Adam 
Starck (S), Hans Jarstig (KD), Per Eriksson (C), Mari Lindahl (L), 
Monica Persson (MP), Dan Sylvebo (M), Monica Samuelsson 
(KD), Rune Backlund (C) 
 
NEJ röstar följande ledamöter: 
Olle Moln Teike (SD), Ulf Svensson (SD), Sanja Tafra Ciglar (V) 
 
Avstår gör följande ledamot: 
Helen Skogelin Torvaldsson (BA) 
 
Omröstningsresultat: 
Nämnden har alltså med 11 JA-röster mot 3 NEJ-röster bifallit 
förslaget om att stryka ordet ”dock” i Verksamhetsberättelsen 
12:3 på sid 4. 
1 ledamot avstod från att rösta. 
 
Beslutet skickas till  
Regionledningskontoret - ekonomi 
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§28  Val för uppdrag i nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet 
Diarienummer: RJL 2018/2492 
 
Beslut  
Nämnden  

• Fastställer valbok för uppdrag i nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet 

Sammanfattning  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har att 
utse representanter till olika organ och uppdrag att gälla under 
mandatperioden 2019-2022. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2019-02-04 
• Valbok 2019-2022 Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv 

och attraktivitet 
 
Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 
Berörda 

§29  Rapport från kurser och konferenser 
Raymond Pettersson (C), Mari Lindal (L) Per Svenberg (S), 
Elisabet Wahlström (M) och Ulf Svensson (SD) m.fl. rapporterar 
från nämndens deltagande vid folk och kultur i Eskilstuna. 
 

§30  Aktuell information 
Regional utvecklingsdirektören informerar om pågående ärenden 
inom regional utveckling: 

• Regional utvecklingsstrategi, remissrundan avslutad. 
• Ny nationell strategi 
• ERUF processen 

§31  Övrig fråga 
Regionala utvecklingsdirektören redogör för personalärende och 
pågående arbetsmiljöutredningar vid Smålands musik och teater.  
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Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras 

 

Rune Backlund 
Ordförande 

Gun Lusth (M) Adam Starck (S) 
 
 
 
Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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