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PROTOKOLL 1(21) 

Diarienummer 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 102-125 

Tid: 2019-09-18 kl.09.00-16.00 

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) 

Aneth Amundson (S)  

Adam Starck (S) 

Jonas Lind (KD) ers. Hans Jarstig (KD) 

Per Eriksson (C) 

Helen Skogelin Torvaldsson (BA) 

Mari Lindahl (L) 

Jon Heinpalu (MP) 

Kristina Nero (V) 

Elisabeth Wahlström (M) ers. Gun Lusth (M) 

Maria Högberg (SD) ers. Olle Moln Teike (SD) §§ 102-

110 

Olle Moln Teike (SD) närvarande §§ 111-125 

Ulf Svensson (SD) 

 

Ersättare:  

Annki Stark (S) 

Irada Alieva Söderberg (S) 

Markus Kauppinen (S) 

Susanne Agerbring (KD) 

Fredrik Sveningson (L) 

Monica Persson (MP) 

Henrik Dinkel (V) 

Elisabeth Orellana Bravo (V) 

Ann-Katrin Löfstedt (M) 

Maria Högberg (SD) 

 

Övriga:  

Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör § 110 (på 

distans) 

Elisabet Eriksson, enhetschef regional utveckling  

Lars Wallström, controller 

Lena Bohman, sakkunnig samhällsplanering §§ 102-110 

Ulrik Svensson, Verksamhetschef Stora Segerstad 

naturbruksgymnasium § 110 
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Ola Lundmark, Verksamhetschef Tenhults 

naturbruksgymnasium § 110 

Anna Rosén, Rektor Stora Segerstad 

naturbruksgymnasium § 110 

Kirsi Heino, registrator 

Linda Byman, nämndsekreterare  

§102  Välkomsthälsning 
Ordföranden hälsar nya ledamöter och ersättare välkomna till 

nämnden. 

§103  Val av protokollsjusterare 
Nämnden utser Ulf Svensson (SD) och Mari Lindahl (L) att 

justera protokollet tillsammans med ordföranden. 

§104  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 

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

§106  Anmälan av informationshandlingar 
Diarienummer: RJL 2019/12 

 

Sammanställning av informationshandlingar anmäls och läggs till 

handlingarna. 

§107  Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: RJL 2019/11 

 

Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till 

handlingarna. 

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

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

konferenser: 
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 En dag för besöksnäringen, 13 november Värnamo. 

1 per parti ges möjlighet att delta. 

 Fhf Förtroendemannautbildning för folkhögskolestyrelser 

19-20 september i Stockholm. 

Kristina Nero (V), Aneth Amundson (S) och Gun Lusth 

(M) deltar. 

 Regionsamverkan Sydsverige KKN konferens Hässleholm 

3 oktober. 

Presidiet beslutar att 1 från koalitionen och 1 från 

oppositionen medges delta. 

 SKL En välfungerande och inkluderande arbetsmarknad, 

27 september Stockholm. 

Presidiet beslutar att 1 från koalitionen och 1 från 

oppositionen medges delta. 

 Länsteatrarnas medlemsmöte 6-8 november, Östersund 

2 ledamöter från kulturutskottet medges delta. 

 SKL Förmöte och introduktionsdag, nationell dialog, 24 

september Stockholm. 

Regeringskansliets dialog om kultursamverkan, 25 

september, Stockholm. 

Monica Samuelsson (KD) deltar 24 och 25september. 

§110  Informationsärenden och aktuellt 
Lena Bohman, sakkunnig samhällsplanering vid regional 

utveckling informerar om särskilt driftstöd till dagligvarubutiker i 

sårbara och utsatta lägen 2019. 

 

Lars Wallström informerar om månadsrapport per augusti och 

ekonomiskt läge för nämnden. 

 

Ola Lundmark verksamhetschef Tenhults naturbruksgymnasium, 

Anna Rosén rektor samt Ulrik Svensson verksamhetschef vid 

Stora Segerstads Naturbrukscentrum presenterar 

naturbruksgymnasiernas resultat för läsåret 2018/2019. 

 

Aktuell information regional utveckling: 

 Nytt grepp SKL- kraftsamlingsgrupp 

 Regiondialog med Kulturrådet 

 Skolinspektionen tillsyn och granskning av huvudman 
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 Kulturchef Jörgen Lindvall slutar sin tjänst vid Region 

Jönköpings län 

 Regionalfonden Småland och öarna ERUF 

 Information om regional utvecklingsstrategi, länets 

utveckling, välfärdsutmaningar, och mål samt redovisning 

av remissvar. 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras kl.11.50 för gruppmöten och lunch och 

återupptas kl. 14.00. 

§111  Regional utvecklingsstrategi 2019-2035 
Diarienummer: RJL 2017/1082 

 

Beslut 

Nämnden  

 Överlämnar synpunkter på arbetsmaterialet av regional 

utvecklingsstrategi till regionstyrelsen. 

 

Sammanfattning  
Den reviderade versionen av Regional utvecklingsstrategi 2019-

2035 för Jönköpings län har varit på bred remiss och ska nu 

beslutas för perioden 2019 – 2035.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-04 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-13 

 Regional utvecklingsstrategi 2019-2035 för Jönköpings 

län 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Ordföranden redogör inledningsvis för de frågor som diskuterats i 

den politiska styrgruppen tillsammans med kommunerna. Det 

gäller bland annat att dokumentet ska kompletteras med ett 

politiskt förord och en språklig bearbetning före beslut i 

regionstyrelsen. 
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För koalitionens räkning görs följande medskick inför 

behandlingen i regionstyrelsen: 

-Dokumentet behöver kompletteras före beslut med målvärden 

för de indikatorer där det nu saknas i dokumentet. Om det för 

någon indikator i dagsläget inte går att sätta målvärde ska det 

klart framgå när så kan ske och hur beslut om dessa 

målvärden ska tas. 

-Den snabba samhällsutvecklingen gör att RUS:en kommer att 

behövas revideras med jämna mellanrum. Det ska läggas till i 

dokumentet på vilket sätt och när  RUS:en ska revideras fram 

till 2035. 

 

Dan Sylvebo (M) meddelar att Moderaterna återkommer vid 

regionstyrelsen och lämnar över nedanstående påpekanden: 

 

Förordet 

Sid. 2 första kolumnen tredje stycket andra meningen – ny 

skrivning: stryk ”fantastiska”. 

Sid. 2 första kolumnen näst sista stycket – ny skrivning sista 

meningen: Länet och dess utveckling ska därför präglas av 

hållbarhetens tre sidoställda dimensioner, de miljömässiga, de 

ekonomiska och de sociala.  

Sid. 2 andra kolumnen tredje stycket – ny skrivning: Den 

regionala utvecklingsstrategin ska leda till att Jönköpings län år 

2035 är ett hållbart, attraktivt och tillgängligt län där människor 

kan trivas, utvecklas och må bra.  

Yrkanden i enlighet med det ovanstående. 

 

En hållbar region, sid. 4 

Andra stycket tredje meningen: ”Resursanvändningen” byts ut till 

”Användningen av jordens ändliga resurser”. 

Tredje stycket tredje meningen stryks: Länets demokrati stärks 

genom en hög tolerans för olikheter och att människors lika värde 

värnas. 

Yrkanden i enlighet med det ovanstående. 

 

En global region, sid. 9 

Andra kolumnen sista stycket. 

Yrkande: Stycket stryks. 
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Ulf Svensson (SD) meddelar att Sverigedemokraterna 

återkommer vid regionstyrelsens sammanträde med eventuella 

inspel. 

  

Kristina Nero (V) yrkar att ärendet återremitteras. 

 

Mari Lindahl (L) föreslår att nämnden ger medskick inför 

regionstyrelsens behandling då underlaget inte är komplett. 

 

Ulf Svensson (SD) och Kristina Nero (V) och yrkar bifall till Mari 

Lindahls förslag. 

 

Ordföranden föreslår att framförda synpunkter tas med i den 

fortsatta behandlingen i regionstyrelsen. 

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen 

§112  Motion - Smålands musik och teaters uppdrag 
Diarienummer: RJL 2018/1374 

 

Beslut 

Nämnden föreslår regionfullmäktige 

1. Att 1:a och 2:a att-satserna bifalls   

2. Att 3:e, 4:e  och 5:e att-satserna anses vara besvarade  

 

Reservation 

Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån 

för egna yrkanden. 

 

Sammanfattning  

Håkan Sandgren, Eva Eliasson och Per Svenberg för 

Socialdemokraterna har inkommit med en motion - Smålands 

musik och teaters uppdrag, där man föreslår:  

 Att Smot får i uppdrag att arbeta för ett brett och varierat 

kulturutbud som är tillgängliga för olika/nya grupper i 

länet. 

 Att Smot får i uppdrag att ta initiativ till 

samverkan/samarbete med det fria professionella och 

ideella scenkostlivet. 
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 Att Smot får i uppdrag att årligen bilda en 

länsungdomsorkester, alternativt ungdomssymfonietta och 

ungdomsteater i enlighet med ovanstående exempel. 

 Att Smot får i uppdrag att leva upp till en hyressättning av 

lokalerna på Spira så att fria och ideella kulturutövare kan 

ha ekonomiska möjligheter att förlägga föreställningar där. 

 Att Smot får i uppdrag att endast sätta upp 

kostnadskrävande musikaler om det inte tränger undan 

annan prioriterad verksamhet. 

 

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har fått 

information i ärendet, därefter har presidiet tagit fram förslag till 

beslut. 

 

Beslutsunderlag  

 Motionssvar 2019-09-10 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-04 

 Protokollsutdrag nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet 2019-06-19 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-10 

 Motionsunderlag daterad 2019-05-23 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-11 

 Protokollsutdrag presidium 2018-09-05 

 Motion-Smålands musik och teaters uppdrag 2018-05-18 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Per Svenberg (S) meddelar att Socialdemokraterna är nöjda med 

behandlingen av motionen och yrkar bifall till presidiets förslag. 

Kristina Nero (V) instämmer i Per Svenbergs yrkande. 

 

Dan Sylvebo (M) yrkar att motionen avslås i sin helhet med 

följande motivering: 

1:a och 2:a att-satserna yrkar Moderaterna avslag på, då 

uppdraget redan finns genom övergripande skrivningar i 

budgeten. 

3:e att-satsen yrkar Moderaterna avslag på, då den avser en 

verksamhetsfråga. 

4:e att-satsen yrkar Moderaterna avslag på, då den avser en 

verksamhetsfråga. 
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5:e att-satsen yrkar Moderaterna avslag på, då Moderaterna i M-

budgeten vill behålla egenfinansieringskravet och över tid öka 

det, och SMOT måste enligt M verka än mer på marknadsmässiga 

grunder och villkor. 

 

Ulf Svensson (SD) yrkar för Sverigedemokraterna att motionen 

avslås i sin helhet. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att 

nämnden beslutar i enlighet med presidiets förslag om att, 1:a och 

2:a att-satserna bifalls och att 3:e, 4:e  och 5:e att-satserna anses 

vara besvarade.  

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen 

§113  Motion - Framtiden för Smålands Musik och 
Teater 
Diarienummer: RJL 2019/654 

 

Beslut 

Nämnden föreslår regionfullmäktige 

1. 1:a att-satsen bifalls 

2. 2:a och 3:e att satsen avslås   

 

Reservation 

Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för motionen. 

 

Sammanfattning  
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Framtiden för 

Smålands Musik och Teater att: 

 Att den skarpa inriktningen mot musikteater inom SMOT 

utvärderas ur flera perspektiv 

 Att en parlamentarisk grupp utses inom nämnden för 

Arbetsmarknad, Näringsliv och Attraktivitet med fokus på 

att utvärdera uppdraget till SMOT och ge förslag på 

konkreta åtgärder som syftar till att uppdatera uppdraget 

och komma tillrätta med arbetsmiljön. Den 
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parlamentariska gruppen ska också se över 

organisationsstrukturen 

 Att arbetet med stora musikaler tar en paus vid lämpligt 

tillfälle för att skapa andrum för medarbetare och 

ledningen för att diskutera framtiden och för att förbättra 

arbetsmiljön 

 

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har fått 

information i ärendet, därefter har presidiet tagit fram förslag till 

beslut. 

 

Beslutsunderlag  

 Motionssvar 2019-09-10 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-04 

 Protokollsutdrag nämnd för arbetsmarknad, näringskliv 

och attraktivitet 2019-06-19 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-10 

 Motionsunderlag daterad 2019-05-23 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-11 

 Motion, Framtiden för Smålands Musik och Teater, 

daterad 2019-02-26  

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Kristina Nero (V) yrkar bifall till motionen i sin helhet. 

 

Olle Moln Teike (SD) yrkar för Sverigedemoraterna bifall till 

motionen i sin helhet. 

 

Ordföranden yrkar bifall till presidiets förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att 

nämnden beslutar i enlighet med presidiets förslag om att, 1:a att-

satsen bifalls och att 2:a och 3:e att satsen avslås.   

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen 
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§114  Motion - Sinfoniettans vara eller icke vara 
Diarienummer: RJL 2019/419 

 

Beslut 

Nämnden föreslår regionfullmäktige 

1. 1:a att-satsen är besvarad    

2. 2:a-6:e att-satserna avslås                  

 

Reservation 

Moderaterna reservera sig till förmån för motionen. 

 

Sammanfattning  
Malin Olsson, Nya Moderaterna föreslår i motionen Sinfoniettans 

vara eller icke vara: 

 Att statistik för utvecklingen av sålda biljetter för 

Sinfoniettans produktioner under 2016-2018 redovisas 

 Att för de fall att statistiken visar en nedgående trend 

undersöka om en arbetsbristsituation har uppkommit eller 

befaras uppkomma 

 Att undersöka om vi genom en samverkan med våra 

grannregioner kan täcka länets och medborgarnas behov 

av musikproduktion 

 Att kostnaderna under 2016-2018 för att ha medarbetarna i 

Sinfoniettan anställda redovisas, liksom arbetstidsuttag för 

musikerna under samma period 

 Att undersöka hur verkningsgraden per årsarbetare för 

Sinfoniettan kan öka 

 Att utreda för förutsättningarna för avknoppning av John 

Bauer Brass till en fri extern grupp 

 

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har fått 

information i ärendet, därefter har presidiet tagit fram förslag till 

beslut. 
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Beslutsunderlag  

 Motionssvar 2019-09-10 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-04 

 Protokollsutdrag nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet 2019-06-19 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-10 

 Motionsunderlag daterad 2019-05-23 

 Motion, Sinfoniettans vara eller icke vara, daterad 2019-

02-05 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Dan Sylvebo (M) yrkar för Moderaterna bifall till motionen i sin 

helhet. 

Ulf Svensson (SD) yrkar för Sverigedemokraterna bifall till 

motionen i sin helhet. 

 

Samtliga partier i Koalition för Jönköpings län yrkar bifall till 

föreliggande förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att 

nämnden beslutar i enlighet med presidiets förslag om att 1:a att-

satsen är besvarad och 2:a-6:e att-satserna avslås                  

 

Beslutet skickas till 

Regionstyrelsen 

§115  Systemmätetal - Budget och verksamhetsplan 
2020 med flerårsplan för 2021-2022 
Diarienummer: RJL 2019/172 

 

Beslut 

Nämnden 

1. Beslutar att ett mått gällande egna produktioner i länet 

läggs till som systemmätetal. 

2. Överlämna framtagna systemmätetal till regionstyrelsen. 
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Sammanfattning  
Vid nämndsammanträdet 2019-06-19  antogs koalitionens förslag 

till budget och verksamhetsplan 2020 med flerårsplan för 2021-

2022 för överlämnande till regionstyrelsen.  

De delar som avsåg systemmätetal och mått bordlades till 

nämndens nästkommande sammanträde. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-04 

 Missiv/Tjänsteskrivelse 2019-08-21 

 Protokollsutdrag nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet 2019-06-19 

 Koalitionens budgetförslag och verksamhetsplan 2020 

med flerårsplan för 2021-2022 

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen 

§116  Bilaga till budget och verksamhetsplan 2020 
med flerårsplan 2021-2022 – Principer för 
prissättning vid kulturhuset Spira 2020 
Diarienummer: RJL 2019/172 

 

Beslut 

Nämnden föreslår 

1. Att om ett tillägg i bilagan, uthyrning lokaler: Det ska 

finnas möjlighet att ge rabatterade priser till 

lokala/regionala organisationer samt det fria kulturlivet i 

regionen. 

2. Överlämna principer för prissättningen vid Kulturhuset 

Spira 2020 till regionstyrelsen. 

3. Regionledningskontoret ges i uppdrag att inför 2021 

förtydliga regelverk kring vilka grupper och 

organisationer som ska få del av rabatterade priser och 

hyror. 

 

Reservation 
Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån 

för egna yrkanden.  
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Sammanfattning  
Nämnden har till uppgift att överlämna förslag till budget och 

verksamhetsplan 2020 samt flerårsplan 2021-2022 till 

budgetberedningen. 

 

Som bilaga till budgetförslaget överlämnas förslag till principer 

för prissättning vid Kulturhuset Spira. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-04 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-14 

 Bilaga Principer för prissättning 2020 vid Kulturhuset 

Spira 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Ordföranden redovisar presidiets förslag om ett tillägg i bilagan, 

Det ska finnas möjlighet att ge rabatterade priser till 

lokala/regionala organisationer samt det fria kulturlivet i 

regionen. 

 

Dan Sylvebo (M) yrkar för Moderaterna avslag på förslaget om 

tillägg till bilaga Principer för prissättning 2020 vid Kulturhuset 

Spira med följande motivering:  

Då det öppnar för ytterligare rabatterade hyror utöver vad som 

redan anges i föreliggande bilaga, vilket går emot principen om 

marknadsmässig prissättning som framgår av punkt 2 under 

rubriken Uthyrning av lokaler i bilagan. 

 

Ulf Svensson (SD) lämnar följande yrkande angående bilagan -

Principer för prissättning vid kulturhuset Spira. 

- Stryka meningen - Biljettpriserna ska ligga på intervallet 80 

kronor till 1000 kronor och ersätta texten med: Biljettpriserna ska 

ha ett självkostnadspris i förhållande till produktionstyp och 

lokal. 

- Stryka andra punkten prisspannet ska vara…. 

- Styrka den sista punkten: Presidiet för nämnden för 

arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet kan för enskilda 

tillfällen fatta beslut om priser som ligger utanför det fastställda 

prisintervallet. 
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Ordförande föreslår att regionledningskontoret ges i uppdrag att 

förtydliga regelverk kring vilka grupper och organisationer som 

ska få del av rabatterade priser och hyror. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Moderaternas och Sverigedemokraternas 

förslag under proposition mot presidiets förslag och finner att 

nämnden beslutar i enlighet med presidiets förslag. 

 

Därefter ställer ordföranden förslaget om ett tillägg, att ge 

regionledningskontoret i uppdrag att förtydliga regelverk kring 

rabatterade priser och hyror.  

Förslaget bifalls av nämnden. 

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen 

§117  Granskning av intern styrning och kontroll 
Diarienummer: RJL 2019/943 

 

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 som följd 

av den granskning som regionrevisionen genomfört av intern 

styrning och kontroll. Den gjorda granskningen syftar till att 

bedöma om den interna kontrollen för Regionstyrelsen, Nämnden 

för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet samt Nämnden för 

trafik, intrastruktur och miljö är tillräcklig. Revisorernas 

sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen och de berörda 

nämndera delvis har en tillräcklig intern kontroll och överlämnar 

ett antal rekommendationer.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-04 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-05 
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 Sign 

 

 Regionrevisionens missiv 2019-03-25 avseende 

granskning av intern styrning och kontroll 

 Revisionsrapport från PwC, Mars 2019: Granskning av 

intern styrning och kontroll 

 

Beslutet skickas till 

Regionrevisionen 

§118  Granskning av årsredovisning 2018 
Diarienummer: RJL 2019/940 

 

Beslut  

Nämnden 

 Godkänner den tjänsteskrivelse som regionstyrelsen avgett 

som svar på revisorernas granskningsrapport 

Sammanfattning  

Regionrevisionen har genomfört en granskning av 

årsredovisningen för 2018. Revisorerna bedömer att 

årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i 

enlighet med gällande lagstiftning och rekommendationer 

avseende god redovisningssed, med undantag för redovisning av 

pensionsåtagandet. Revisionen lämnar två rekommendationer 

med anledning av genomförd granskning.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-04 

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-08-13 

 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2019-06-

24 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-17 

 Missiv regionrevisionen daterad 2019-03-26 

 Revisionsrapport – Granskning av årsredovisning 2018 

Pwc, daterad mars 2019 

 

Beslutet skickas till  

Regionrevisionen 
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 Sign 

 

§119  Remiss - Utredningen för ett effektivt offentligt 
främjande av utländska investeringar 
Diarienummer: RJL 2019/1567 

 

Beslut 

Nämnden  

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till 

Utrikesdepartementet. 

 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över 

rubricerat förslag Remiss - Region Jönköpings län av del och 

slutbetänkande för utredningen för ett effektivt offentligt 

främjande av utländska investeringar. 

Region Jönköpings län anser att slutsatser och föreslagna åtgärder 

i stort överensstämmer med vår egen bild av vad som behöver 

göras. I tillägg så tycker vi att våra synpunkter kommer att bidra 

och kunna förtydliga en del av de förslag som lämnats i 

slutbetänkandet. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-04 

 Missiv/Tjänsteskrivelse daterat 2019-08-09. 

 Förslag till yttrande daterat 2019-09-18. 

 Remiss - Effektivt investeringsfrämjande för hela Sverige 

SOU 2019:21 

 

Beslutet skickas till  

Utrikesdepartementet 
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attraktivitet §§ 102-125 

Tid: 2019-09-18 kl.09.00-16.00 

 

 

 Sign 

 

§120  Projektansökan - Landsbygdsriksdagen 2020 
Diarienummer: RJL 2019/1687 

 

Beslut 

Nämnden  

1. Beviljar Riksorganisationen Hela Sverige ska leva 

800 000 kronor 

2. Finansiering sker ur anslag för regionala 

utvecklingsmedel. 

 

Sammanfattning  
Riksorganisationen Hela Sverige ska leva har inkommit med en 

projektansökan angående Landsbygdsriksdagen 2020. 

Landsbygdsriksdagen genomförs vartannat år på olika platser i 

landet och 2020 äger den rum i Jönköpings län. Riksdagen är en 

av Europas största mötesplatser för alla som är engagerade i lokal 

utveckling. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-04 

 Tjänsteskrivelse 2017-08-05 

 Ansökan från Hela Sverige ska leva 

 

Beslutet skickas till  

Riksorganisationen hela Sverige ska leva 

§121  Processen kring bidragshantering av 
kulturbidrag 
Diarienummer: RJL 2018/2395 

 

Beslut 

Nämnden  

 Godkänner föreslaget till process kring bidragshanteringen 

och process för reviderad policy. 

Sammanfattning  

På nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 20 

mars 2019 gavs regionledningskontoret i uppdrag att se över 

processen kring bidragshantering för kulturbidrag med 
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attraktivitet §§ 102-125 

Tid: 2019-09-18 kl.09.00-16.00 

 

 

 Sign 

 

utgångspunkt från revisionsrapporten. Förslag till process för 

bidragshanteringen gällande kulturbidrag samt förslag på process 

för revidering av policyn för bidragsansökningar redovisas. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-04 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-16 

 Protokollsutdrag nämnd för arbetsmarknad näringsliv och 

attraktivitet 2019-03-20 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Ordföranden föreslår att bidragshanteringen följs upp i det 

kommande kulturutskottet. 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret 

§122  Kulturutskott 
Diarienummer: RJL 2019/1408 

 

Beslut 

Nämnden  

1. Beslutar att ett beredande kulturskott inom nämnden för 

arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet med sju 

ledamöter inrättas. 

2. Reglemente för kulturutskottet godkänns med ett tillägg i 

uppgifter och uppdrag: Ska bereda kulturfrågor som 

kulturplan, kulturbidrag och kulturstipendier. 

3. Mandatperioden för kulturutskottet är 2019-10-01—  

2022-12-31. 

4. Som ledamöter utses Adam Starck (S), Hans Jarstig (KD), 

Raymond Pettersson (C), Mari Lindahl (L), Jon Heinpalu 

(MP) Ulf Svensson (SD) och Kristina Nero (V) 

5. Som ordföranden utses Adam Starck (S) 

6. Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

 

Reservation 

Moderaterna reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
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Sammanfattning  

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet ansvarar 

för regionens kulturverksamhet. Ett kulturutskott med uppdrag att 

bereda kulturfrågor som kulturplan, kulturbidrag och 

kulturstipendier föreslås. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-04 

 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2019-08-19 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-12 

 Reglemente – Kulturutskott Nämnd för arbetsmarknad, 

näringsliv och attraktivitet 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Ordföranden redovisar presidiets förslag om ett tillägg i 

reglementet angående utskottets uppgifter och uppdrag:  

Ska bereda kulturfrågor som kulturplan, kulturbidrag och 

kulturstipendier. 

 

Dan Sylvebo (M) lämnar följande tilläggsyrkande: 

Moderaterna anser att näringsliv och arbetsmarknad är viktiga 

frågor och att det behövs ett forum för kunskapsinhämtning runt 

strategiska näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor.  

Exempelvis kan det handla om att: 

1) hålla dialog, utveckla samverkan/samarbete och samordning 

med länets kommuner samt att ansvara för uppföljning av 

densamma;  

2) bjuda in externa experter att hålla föredrag i aktuella och för 

området viktiga sakfrågor; 

3) utarbeta förslag på policyer; 

4) göra företagsbesök. 

 

Dan Sylvebo (M) lägger följande tilläggsyrkande: 

- att man inom nämnden ANA inför ett tillväxtutskott med 

uppdrag att fördjupa sig i näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor 

och bereda ärenden som rör näringslivet och arbetsmarknaden 

inom nämndens ansvarsområde; 

- att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram arbetsordning och 

årsjhul för näringslivs- och arbetsmarknadsutskottets arbete. 



 

PROTOKOLL 20(21) 

      

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 102-125 

Tid: 2019-09-18 kl.09.00-16.00 
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Jon Heinpalu (MP) yrkar bifall till presidiets förslag samt yrkar 

avslag på Dan Sylvebos förslag. 

 

Pers Svenberg föreslår för Koalitionen följande ledamöter till 

kulturutskottet: Adam Starck (S) som ordförande i utskottet, och 

som ledamöter Hans Jarstig (KD), Raymond Pettersson (C), Mari 

Lindahl (L) och Jon Heinpalu (MP). 

 

Olle Moln Teike (SD) föreslår Ulf Svensson (SD) som ledamot i 

kulturutskottet. 

 

För Vänsterpartiet föreslås Kristina Nero (V) som ledamot i 

kulturutskottet. 

 

Beslutsgång 

Därefter ställer Ordföranden Jon Heinpalus förslag om avslag mot 

Dan Sylvebos förslag om införande av tillväxtutskott och finner 

Dan Sylvebos förslag avslaget. 

 

Föreslagna ledamöter med Adam Starck som ordförande i 

kulturutskottet bifalls av nämnden. 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret 

§123  Valärende - Smålands konstarkiv 
Diarienummer: RJL 2018/2492 

 

Beslut 

Nämnden  

1. Godkänner Annie Fredriksens (S) avsägelse 

2. Utser Markus Kauppinen (S) som ny ledamot vid 

Smålands konstarkiv. 

Sammanfattning  

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har att 

utse representanter till olika organ och uppdrag att gälla under 

mandatperioden 2019-2022. 

Annie Fredriksen (S) har entledigats från sitt uppdrag vid 

Smålands konstarkiv och ett nyval måste göras. 
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Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-04 

 Valbok 2019-2022 Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv 

och attraktivitet 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Per Svenberg (S) föreslår att Markus Kauppinen utses som 

ledamot vid Smålands konstarkiv. Förslaget bifalls av nämnden. 

 

Beslutet skickas till 

Smålands konstarkiv 

Regionledningskontoret 

§124  Rapport från kurser och konferenser 
Sammanställning och rapporter över ledamöternas deltagande vid 

kurser och konferenser, anmäls och läggs till handlingarna. 

§125  Kommande sammanträden 
Ordföranden informerar att näringslivsfrågor och konjunkturläge 

kommer att lyftas som information i nämnden i oktober och 

arbetsmarknadsfrågor i nämnden i november  

Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras 

 

Rune Backlund 

Ordförande 

Ulf Svensson (SD)  Mari Lindahl (L) 

 
 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 


