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Diarienummer

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 50-68
Tid:

2019-04-24 kl.09.00-14.45

Plats:

Regionens hus, sal A

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) närvarande §§ 50-56
Annki Stark (S) ers. Annie Fredriksen (S) 57-68
Adam Starck (S)
Hans Jarstig (KD)
Per Eriksson (C)
Helen Skogelin Torvaldsson (BA)
Mari Lindahl (L)
Monica Persson (MP) ers. Jon Heinpalu (MP) §§ 50-56
Jon Heinpalu (MP) närvarande §§ 57-68
Kristina Nero (V)
Elisabeth Wahlström (M) ers. Gun Lusth (M)
Olle Moln Teike (SD)
Ulf Svensson (SD)
Ersättare:
Annki Stark (S)
Irada Alieva Söderberg (S)
Susanne Agerbring (KD)
Fredrik Sveningson (L)
Monica Persson (MP)
Sanja Tafra Ciglar (V)
Elisabeth Orellana Bravo (V)
Ann-Katrin Löfstedt (M)
Maria Högberg (SD)
Övriga:
Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör
Elisabet Eriksson, enhetschef regional utveckling
Lars Wallström, controller
Irene Tengberg Herrstedt, personalrepresentant SACO
Göran Qvarnström, företagsutvecklare § 56
Linda Byman, nämndsekreterare

Sign

PROTOKOLL

2(12)

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 50-68
Tid:

2019-04-24 kl.09.00-14.45

§50

Val av protokollsjusterare
Nämnden utser Hans Jarstig (KD) och Ulf Svensson (SD) att
justera protokollet tillsammans med ordföranden.

§51

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag, med följande
tillägg:
Kristina Nero (V) har inkommit med följande frågor:
• Önskan om en genomgång av de projekt från förra
mandatperioden som även pågår nu.
- Ett skriftligt material är framtaget och sänds ut till
nämndens ledamöter.
• Lista över valideringscheckar och affärscheckar.
- Lämnas som information vid dagens sammanträde.
• Förslag om kulturinventering enligt den nya kulturplanen
och regionbildningen.
- Frågan tas upp under punkten övrigt.

§52

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§53

Anmälan av informationshandlingar
Diarienummer: RJL 2019/12
Sammanställning av informationshandlingar anmäls och läggs till
handlingarna.

§54

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

§55

Inkomna remisser, promemorior och motioner
Sammanställningen anmäls läggs till handlingarna.
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§56

Informationsärenden och aktuellt
Information om dagens beslutsärenden redovisas för nämndens
ledamöter, frågor besvaras.
Regionala utvecklingsdirektören informerar:
• Regional utvecklingsstrategi, RUS till nämnderna i juni,
därefter planeras ett extra regionfullmäktige den 28
augusti för beslut om strategin.
• Arena under almedalsveckan anordnas av Region
Jönköpings län, Jönköping University, Jönköpings
kommun samt ytterligare några kommuner och företag.
• Aktuell bredbandsutbyggnad Jönköpings län.
• Redovisning av affärscheckar 2017-2019.
Lars Wallström redovisar månadsrapport per mars 2019.
Göran Qvarnström, företagsutvecklare vid företagsjouren
informerar om Region Jönköpings län och Region Östergötland
gemensamma företagsjour som stödjer företagare i länen.

§57

Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl. 11.35 för gruppmöten och lunch och
återupptas kl. 14.00.

§58

Budget 2020
Regionala utvecklingsdirektören informerar om processen inför
Budget 2020 med flerårsplan för 2021-2022, finansiella
förutsättningar, direktiv och tidplan redovisas.
Det är önskvärt att kompletta budgetförslag lämnas in från
partigrupperna.

§59

Förlängning av planperioden för den regionala
kulturplanen 2018-2020
Diarienummer: RJL 2016/2976
Beslut
Nämnden
• Godkänner förslag till förlängning av planperioden av den
regionala kulturplanen till och med år 2021.
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Sammanfattning
Den regionala kulturplanen är ett styrdokument för det
kulturpolitiska området på regional nivå och omfattar hela det
regionala kulturansvaret, inklusive fördelning av statliga och
regionala bidrag till regional kultur.
Kulturplanen är en förutsättning för att Region Jönköpings län
ska vara en del av kultursamverkansmodellen.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2019-04-11
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-11
• Regional kulturplan RJL 2016/2976
• Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa
statsbidrag till regional kulturverksamhet
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Olle Moln Teike (SD) för Sverigedemokraterna vidhåller sitt
tidigare ställningstagande från när programmet antogs, att
”Fristadsprogram för konstnärlig verksamhet” stryks ur
programmet.
Följande protokollsanteckning lämnas:
Sverigedemokraterna menar att det krävs en stramare
prioritering inom flera områden i kulturverksamheten för att få
ekonomin att räcka till. Man bör bättre analysera de regionala
samhällsekonomiska effekterna av den kulturpolitik man bedriver
och dess betydelse för regionens utveckling.
Beslutet skickas till
Utbildning och kultur – stab
§60

Nationell strategi för hållbar regional tillväxt
och attraktionskraft
Diarienummer: RJL 2019/934
Beslut
Nämnden
• Godkänner föreliggande redovisning som svar till
Regeringskansliet (Näringsdepartementet) inklusive
nedanstående tillägg.
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Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att inkomma till
Regeringskansliet (Näringsdepartementet) med en redovisning av
analys och identifierade prioriteringar avseende det framtida
regionala tillväxtarbetet i Jönköpings län.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2019-04-11
• Missiv daterad 2019-04-01
• Förslag till svar på erbjudande att inkomma med
prioriteringar kring den framtida regionala
tillväxtpolitiken och sammanhållningspolitiken, inklusive
bilagor.
• Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft 2015-2020
• Regeringsbeslut, 2018-11-01, N2018/05320/RTS
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö har tagit beslut om
följande tillägg på sidan 5.
Det strukturerade arbetet med jämställd regional tillväxt ur ett
intersektionellt perspektiv behöver utvecklas vidare och
resurserna när det gäller forskning behöver öka.
Ordföranden föreslår att följande läggs till i texten:
Innovation och kunskap är ur detta perspektiv nyckeln till
framgång, varför regionernas uppdrag att säkerställa akademins
och näringslivets samarbete behöver förtydligas.
Per Svenberg (S) föreslår följande tillägg på sidan 2.
På så vis bidrar regionerna till ett effektivt och samordnat
samhällsbyggande genom genomförande av den regionala
tillväxtpolitiken utefter regionala förutsättningar.
Jon Heinpalu (MP) föreslår följande tillägg under Innovation och
företagande.
Det handlar också om att stärka utbildningskulturen, höja den
formella utbildningsnivån och förmågan till validering i befintligt
näringsliv och att bryta de könssegregerade utbildningsvalen.
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Nämnden godkänner att ovanstående tillägg läggs in i svaret till
regeringskansliet.
Beslutet skickas till
Regeringskansliet/Näringsdepartementet
Kopia till Tillväxtverket
§61

Delegationsordning – Nämnd för
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
2019-2022
Diarienummer: RJL 2019/593
Beslut
Nämnden
• Fastställer delegationsordning 2019-2022 i Nämnd för
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet att gälla från
och med 2019-04-24.
Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
Sammanfattning
Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen får nämnden uppdra åt
presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Samtliga beslut som fattas på delegation ska följa gällande
författningar och av regionfullmäktige beslutade policys samt
ligga inom budgeterad ram/investeringsplan för berörd
verksamhet.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2019-04-11
• Missiv daterad 2019-03-06
• Delegationsordning Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv
och attraktivitet 2019-03-06
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Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Olle Moln Teike (SD) yrkar för Sverigedemokraterna att 4.6.1 Rätt att bevilja bidrag till studiedistrikt undantas från
vidaredelegation med följande motivering:
Revisionen har granskat bidragsgivningen och haft synpunkter på
uppföljning och kontroll. Eftersom bidrag till studiedistrikt rör sig
om över 25 miljoner kr bör nämnden ta dessa beslut, inte enskilda
tjänstemän.
Ordföranden yrkar bifall till föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Olle Moln Teike yrkande under proposition
mot föreliggande förslag och finner föreliggande förslag antaget.
Votering begärs där föreliggande förslag (JA) ställs mot Olle
Moln Teikes förslag (NEJ).
JA röstar följande ledamöter:
Elisabeth Wahlström (M), Kristina Nero (V), Per Svenberg (S),
Annki Stark (S), Adam Starck (S), Hans Jarstig (KD), Per
Eriksson (C), Helen Skogelin Torvaldsson (BA), Mari Lindahl
(L), Jon Heinpalu (MP), Dan Sylvebo (M), Monica Samuelsson
(KD), Rune Backlund (C).
NEJ röstar följande ledamöter:
Olle Moln Teike (SD), Ulf Svensson (SD).
Omröstningsresultat:
Nämnden har alltså med 13-JA röster, mot 2-NEJ röster bifallit
föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – regiondirektör, kansli
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§62
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Bidrag för hemsändning av dagligvaror på
landsbygden, Sävsjö kommun
Diarienummer: RJL 2019/203
Beslut
Nämnden
1. Beviljar Sävsjö kommun ett bidrag på 42 150 kr i
hemsändningsbidrag för 2018.
2. Finansiering sker ur anslaget för 1:1 medel.
Sammanfattning
Ansökningar om hemsändningsbidrag har inkommit från Sävsjö,
Eksjö, Nässjö och Vetlanda kommun. Ansökningarna avser
kommunens kostnader 2018 och bidragen kan utgå med högst 50
% av kostnaderna för hemsändningen.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2019-04-11
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-04
• Ansökningar från kommunerna
• Regler om stöd till kommersiell service (SFS 2000:284)
Beslutet skickas till
Sävsjö kommun

§63

Bidrag för hemsändning av dagligvaror på
landsbygden, Eksjö kommun
Diarienummer: RJL 2019/361
Beslut
Nämnden
1. Bevilja Eksjö kommun 64 980 kr i hemsändningsbidrag
för 2018.
2. Finansiering sker ur anslaget för 1:1 medel.
Sammanfattning
Ansökningarna om hemsändningsbidrag har inkommit från
Sävsjö, Eksjö, Nässjö och Vetlanda kommun. Ansökningarna
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avser kommunernas kostnader 2018 och bidragen kan utgå med
50 % av kostnaderna för hemsändningen.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2019-04-11
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-04
• Ansökningar från kommunerna
• Regler om stöd till kommersiell service (SFS 2000:284)
Beslutet skickas till
Eksjö kommun
§64

Bidrag för hemsändning av dagligvaror på
landsbygden, Nässjö kommun
Diarienummer: RJL 2019/399
Beslut
Nämnden
1. Beviljar Nässjö kommun 16 450 kr i hemsändningsbidrag
för 2018.
2. Finansiering sker ur anslaget för 1:1 medel.
Sammanfattning
Ansökningarna om hemsändningsbidrag har inkommit från
Sävsjö, Eksjö, Nässjö och Vetlanda kommun. Ansökningarna
avser kommunens kostnader 2018 och bidragen kan utgå med
högst 50 % av kostnaderna för hemsändningen.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2019-04-11
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-04
• Ansökningar från kommunerna
• Regler om stöd tillkommersiell service (SFS 2000:284)
Beslutet skickas till
Nässjö kommun
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§65

2019-04-24 kl.09.00-14.45

Bidrag för hemsändning av dagligvaror på
landsbygden, Vetlanda kommun
Diarienummer: RJL 2019/360
Beslut
Nämnden
1. Bevilja Vetlanda kommun 248 325 kr i
hemsändningsbidrag för 2018.
2. Finansiering sker ur anslaget för 1:1 medel.
Sammanfattning
Ansökningar om hemsändningsbidrag har inkommit från Sävsjö,
Eksjö, Nässjö och Vetlanda kommun. Ansökningarna avser
kommunens kostnader 2018 och bidragen kan utgå med högst 50
% av kostnaderna för hemsändningen.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2019-04-11
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-04
• Ansökningar från kommunerna
• Regler om stöd till kommersiell service (SFS 2000:284)
Beslutet skickas till
Vetlanda kommun

§66

Projektansökan - Framtidens järnväg
Diarienummer: RJL 2019/727
Beslut
Nämnden
1. Beviljar Nässjö Näringsliv AB 1.364.131 kronor, under
förutsättning att övrig medfinansiering infrias.
2. Finansiering sker ur det statliga 1:1 anslaget.
Sammanfattning
Nässjö Näringsliv AB ansöker om medel till projektet Framtidens
Järnväg. Syftet med projektet är att skapa efterfrågan för
innovationsverksamhet och stärka förutsättningarna för företagen
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att utveckla en effektiv innovationsverksamhet med hjälp av ett
utvecklat samarbete med akademin.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2019-04-11
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-04
• Reviderad ansökan Framtidens Järnväg
• Medfinansieringsintyg daterat 2019-03-07
Beslutet skickas till
Nässjö Näringsliv AB
§67

Rapport från kurser och konferenser
Sammanställning och rapporter över ledamöternas deltagande vid
kurser, konferenser och deltagande vid årsmöten anmäls och läggs
till handlingarna.

§68

Övrigt
Kristina Nero (V) lyfter en övrig fråga:
Jönköpings län rymmer mycket kultur som behöver synliggöras.
För att på bästa sätt närma sig vad som sägs om livsmiljö i RUS
och uppfylla kulturplanens prioriteringar, föreslår jag att för
ANA-nämnden genomförs en kulturinventering i hela länet
utanför institutionerna. Den kan förslagsvis omfatta sceniska
aktiviteter och konstutställningar. En sådan kartläggning skulle
vara mycket gynnsam för RUS och väl bilda underlag för ANAnämndens beslut inte minst för arbetet med nya bidragsregler.
Ordföranden föreslår att en eventuell kulturinventering tas upp i
samband med kommande budgetbehandling.

Vid protokollet

Linda Byman
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Justeras

Rune Backlund
Ordförande

Hans Jarstig (KD)

Ulf Svensson (SD)

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