
 

PROTOKOLL 1(9) 

Diarienummer 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 69-86 
Tid: 2019-06-05  kl.09.00-14.30 

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. närvarande § 69-77 
Ann-Katrin Löfstedt (M) ers. Dan Sylvebo (M) §§ 78-86 
Per Svenberg (S) 
Irada Alieva Söderberg (S) ers. Annie Fredriksen (S) 
Adam Starck (S) 
Jonas Lind (KD) ers. Hans Jarstig (KD) 
Raymond Pettersson (C) ers. Per Eriksson (C) §§ 78-86 
Helen Skogelin Torvaldsson (BA) 
Aneth Amundson (S) ers. Mari Lindahl (L) 
Jon Heinpalu (MP)  
Kristina Nero (V) 
Elisabeth Wahlström (M) ers. Gun Lusth (M) 
Olle Moln Teike (SD) 
Ulf Svensson (SD) 
 
Ersättare:  
Annki Stark (S) 
Monica Persson (MP) 
Elizabeth Orellana Bravo (V) 
Ann-Katrin Löfstedt (M) 
 
Övriga:  
Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör  
Elisabet Eriksson, enhetschef regional utveckling  
Lars Wallström, controller 
Irene Tengberg Herrstedt, personalrepresentant 
Emil Alm, rektor Värnamo folkhögskola, § 76 
Thomas Strand, sektionschef utbildning och 
kompetensförsörjning § 76 
Linda Byman, nämndsekreterare 
 
  

§69 Val av protokollsjusterare 
Nämnden utser Kristina Nero (V) och Helen Skogelin 
Torvaldsson (BA) att justera protokollet tillsammans med 
ordföranden. 

 

 Sign 

 



 

PROTOKOLL 2(9) 

      

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 69-86 
Tid: 2019-06-05  kl.09.00-14.30 

 

§70  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag, med följande 
tillägg: 
Kristina Nero (V) har inkommit med följande frågor: 

• Det krångliga biljettsystemet på Spira är en källa till 
missnöje och försvårar tillgängligheten för publiken. 
Därför är min fråga om en förbättring planeras och när den 
i så fall kan vara genomförd? 

• Stämmer det att på SMOT har en tidigare 
organisationspsykolog anställts för att utreda 
arbetsmiljösituationen? Hur är den anställningen utformad 
i tid och syfte? Är inte detta en ordinarie uppgift för 
befintlig regionpersonal? 

 
Monica Samuelsson (KD) ställer en fråga om socialt företagande. 
 
Frågorna besvaras under aktuell information. 

§71  Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

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

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

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

 

 Sign 

 



 

PROTOKOLL 3(9) 

      

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 69-86 
Tid: 2019-06-05  kl.09.00-14.30 

 

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

• Bushresa, en dag om jordbruksmarkens värde och framtid, 
tisdagen den 11 juni i Jönköping. 
En per parti ges möjlighet att delta. 

• Förtroendemannautbildning för folkhögskolestyrelser 19-
20 september. 
Nämnden öppnar upp för samtliga ledamöter att anmäla 
intresse om deltagande till nämndsekreteraren, därefter tas 
beslut i presidiet. 

§76  Informationsärenden och aktuellt 
Information om dagens beslutsärenden redovisas för nämndens 
ledamöter och frågor besvaras.  
 
Lars Wallström redogör för delårsrapport 1 för perioden januari-
april 2019 samt ekonomiskt läge för nämnden arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet. 
Regionala utveklingsdirektören presenterar delårsrapport 1 för 
verksamhetsområde utbildning och kultur samt redogör för 
kompletterande mätetal. 
 
Emil Alm, rektor vid Värnamo folkhögskola informerar om 
verksamhetsberättelser 2018 och framtidsvy för folkhögskolorna i 
Sörängen och Värnamo. 
 
Regionala utvecklingsdirektören informerar: 

• Presentation Thomas Strand, ny sektionschef regional 
utveckling inom utbildning och kompetensförsörjning. 

• Kulturforum planeras den 16/11 i Gislaved med fokus på 
barn och unga. 

• Arbetsmarknadsläget per april 2019 och konjunktur-
barometern presenteras.  

• Redovisning statens kulturråd och verksamheter inom 
kultursamverkansmodellen 2018. 

• Anmälda frågor besvaras. 

 

 Sign 

 



 

PROTOKOLL 4(9) 

      

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 69-86 
Tid: 2019-06-05  kl.09.00-14.30 

 

§77  Ajournering  
Sammanträdet ajourneras kl. 11.40 för gruppmöten och lunch och 
återupptas kl. 14.00. 

§78  Förslag till Budget och verksamhetsplan 2020 
med flerårsplan 2020-2021 
Diarienummer: RJL 2019/172 
 
Koalition för Region Jönköpings län; Socialdemokraterna, 
Kristdemokraterna, Centerpartiet, Bevara Akutsjukhusen, 
Liberalerna och Miljöpartiet, överlämnar sitt förslag till budget 
och verksamhetsplan 2020 med flerårsplan 2020-2021. 

§79  Verksamhetsberättelse 2018 Sörängens 
folkhögskola 
Diarienummer: RJL 2019/1179 
 
Beslut  
Nämnden 

• Godkänner verksamhetsberättelse 2018 för Sörängens 
folkhögskola  

Sammanfattning  
Enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen 
ska årsredovisning årligen upprättas och sändas till 
Folkbildningsrådet. Den ekonomiska redovisningen ska omfatta 
resultaträkning. Av årsredovisningen ska tydligt framgå hur 
mycket folkhögskolan erhållit i statsbidrag från folkbildningsrådet 
och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och 
Myndigheten för yrkeshögskolan. Eventuella övriga statliga 
medel ska också redovisas. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2019-05-22 
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-26 
• Verksamhetsberättelse 2018 Sörängens folkhögskola 

 
 
 

 

 Sign 

 



 

PROTOKOLL 5(9) 

      

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 69-86 
Tid: 2019-06-05  kl.09.00-14.30 

 
Beslutet skickas till  
Sörängens folkhögskola 
Utbildning och kultur - stab 

§80  Verksamhetsberättelse 2018 Värnamo 
folkhögskola 
Diarienummer: RJL 2019/1180 
 
Beslut  
Nämnden 

• Godkänner verksamhetsberättelse 2018 för Värnamo 
folkhögskola 

 
Sammanfattning  
Enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen 
ska årsredovisning årligen upprättas och sändas till 
Folkbildningsrådet. Den ekonomiska redovisningen ska omfatta 
resultaträkning. Av årsredovisningen ska tydligt framgå hur 
mycket folkhögskolan erhållit i statsbidrag från folkbildningsrådet 
och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och 
Myndigheten för yrkeshögskolan. Eventuella övriga statliga 
medel ska också redovisas. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2019-05-22 
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-26 
• Verksamhetsberättelse 2018 Värnamo folkhögskola 

 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Olle Moln Teike (SD) för Sverigedemokraterna yrkar att 
verksamhetsberättelsen återremitteras och lämnar följande 
protokollsanteckning:  
 
Mätetalet ”sökande per utbildningsplats” är identiskt med 
Sörängens men Värnamos analys skiljer sig avsevärt. Vi anser att 
Värnamo bör räkna på samma sätt som Sörängen för att 
allmänheten ska få en bättre helhetsbild. 
 
 

 

 Sign 

 



 

PROTOKOLL 6(9) 

      

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 69-86 
Tid: 2019-06-05  kl.09.00-14.30 

 
Beslutsgång 
På ordförandens fråga om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras, beslutar nämnden att ärendet ska avgöras idag. 
 
Därefter godkänner nämnden verksamhetsberättelse 2018 för 
Värnamo folkhögskola. 
 
Beslutet skickas till  
Värnamo folkhögskola 
Utbildning och kultur -stab 

§81  Samproduktion dans - Regionsamverkan 
Sydsverige, Djurens karneval 
Diarienummer: RJL 2019/413 
 
Beslut  
Nämnden 

1. Beviljar 446 700 kr kronor till samproduktionen Djurens 
Karneval  

2. Finansiering sker via budgetanslaget för kulturplanens 
genomförande 

Sammanfattning  
Regionsamverkan Sydsverige samarbetar inom kulturområdet och 
har som målsättning att skapa en hållbar utveckling i Sydsverige. 
Genom att överbrygga administrativa gränser och samverka tar 
man tillvara kulturens potential och betydelse för utveckling och 
en god välfärd. En samproduktion av en dansföreställning för 
barn har påbörjats efter beslut i Kulturutskottet för 
Regionsamverkan Sydsverige. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2019-05-22 
• Tjänsteskrivelse RJL 2019/413 daterad 2019-04-23 
• Samarbetsavtal Danssamverkan Sydsverige RJL 2019/413  
• Regionsamverkan Sydsverige Handlingsplan 2019 

beslutad av Kulturutskott 2018-11-14 RJL 2019/413 
• Protokoll Regionsamverkan Sydsverige 

kulturutskottsmöte 2018-02-20 RJL 2019/413 
 

 

 Sign 

 



 

PROTOKOLL 7(9) 

      

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 69-86 
Tid: 2019-06-05  kl.09.00-14.30 

 
• Positionspapper Kultur ”Ett enat Sydsverige skapar ett 

starkt Kultursverige”, Regionsamverkan Sydsverige 
RJL2017/2632  

 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Sverigedemokraterna anmäler att de inte deltar i beslutet. 
 
Beslutet skickas till  
Utbildning och kultur - stab 

§82  Granskning av arbetet med 
kompetensförsörjningen för näringslivet i 
Jönköping 
Diarienummer: RJL 2019/723 
 
Beslut  
Nämnden 

• Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på 
revisorernas granskningsrapport samt överlämnar den till 
regionfullmäktige och regionrevisionen. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig om de 
rekommendationer som förslagits som åtgärder för att uppnå ett 
ändamålsenligt arbete för att stödja kompetensförsörjningen i 
länet. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2019-05-22 
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-02 
• Revisionsrapport Granskning av ANA:s arbete med 

kompetensförsörjning för näringslivet i Jönköpings län 
 
Beslutet skickas till  
Regionstyrelsen 
 
 
 

 

 Sign 

 



 

PROTOKOLL 8(9) 

      

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 69-86 
Tid: 2019-06-05  kl.09.00-14.30 

 

§83  Delårsrapport per april 2019 Region 
Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2019/178 
 
Beslut  
Nämnden  

• Godkänner delårsrapport per april 2019 för de delar som 
avser nämndens ansvarsområden 

Sammanfattning  
Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en 
delårsrapport efter april. I delårsrapporten redovisas 
måluppfyllelse för regionfullmäktiges fastställda systemmätetal, 
status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut per 
april samt ekonomisk helårsprognos. 
 
Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-27 
• Delårsrapport april 2019  

 
Beslut skickas till 
Regionledningskontoret ekonomi 

§84  Valärende - Smålands konstarkiv 
Diarienummer: RJL 2019/1162 
 
Beslut  
Nämnden 

1. Nämnden godkänner Annki Starks avsägelse som ledamot 
vid Smålands konstarkiv. 

2. Utser Annie Fredriksen (S) som ny ledamot vid Smålands 
konstarkiv. 

Sammanfattning  
Annki Stark (S) har begärt entledigande från sitt uppdrag som 
ledamot vid Smålands konstarkiv. Nämnden för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet har att utse ny ledamot. 
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Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 69-86 
Tid: 2019-06-05  kl.09.00-14.30 

 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2019-05-22 
• Avsägelse av uppdrag 2019-04-04 

 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Annie Fredriksen (S) föreslås till ny ledamot vid Smålands 
konstarkiv. 
 
Beslutet skickas till  
Regionledningskontoret 
Annie Fredriksen 

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

§86  Avslutning 
Ordföranden avslutar sammanträdet kl.14.30 och önskar alla en 
trevlig nationaldag.  

Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras 

 

Rune Backlund 
Ordförande 

Kristina Nero (V) Helen Skogelin 
Torvaldsson (BA)  

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

 

 Sign 

 


