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PROTOKOLL 1(7) 

Diarienummer 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 144-157 

Tid: 2019-11-20  kl.09.00- 16.40 

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) 

Annki Stark (S) ers. Aneth Amundson (S) 

Adam Starck (S) 

Hans Jarstig (KD) närvarande §§ 144-153 

Jonas Lind (KD) ers. Hans Jarstig (KD) §§ 154-157 

Per Eriksson (C) 

Helen Skogelin Torvaldsson (BA) 

Mari Lindahl (L) närvarande §§ 144-155 

Fredrik Sveningson (L) ers. Mari Lindahl (L) §§ 156-157 

Jon Heinpalu (MP) närvarande §§ 144-155 

Monica Persson (MP) ers. Jon Heinpalu (MP) §§ 156-157 

Kristina Nero (V) 

Gun Lusth (M) 

Maria Högberg (SD) ers. Olle Moln Teike (SD) 

Ulf Svensson (SD) närvarande §§ 151-157 

 

Ersättare:  

Irada Alieva Söderberg (S) 

Jonas Lind (KD) 

Raymond Pettersson (C) närvarande §§ 151-155 

Fredrik Sveningson (L) 

Monica Persson (MP) 

Henrik Dinkel (V) närvarande §§ 144-155 

Elisabeth Wahlström (M) 

 

Övriga:  

Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör  

Elisabet Eriksson, enhetschef regional utveckling  

Lars Wallström, controller 

Irene Tengberg Herrstedt, personalrepresentant 

Ulrik Svensson, Verksamhetschef Stora Segerstad 

Naturbrukscentrum §§ 144-152 

Anna Gillek, regionchef Svensk Näringsliv § 152 

Frida Boklund, sektionschef Företagarna § 152 

Patrik Kinnbom, Sektionschef innovation och företagande 

§ 152 
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Nenus Jidah, revisonschef § 155 

Thomas Werthén,  ordförande Regionrevisionen § 155 

Östen Johnsson, Regionrevisionen § 155  

Mia Suntila, administrativ samordnare § 155 

Linda Byman, nämndsekreterare 

  

§144  Val av protokollsjusterare 
Nämnden utser Per Svenberg (S) och Kristina Nero (V) 

 att justera protokollet tillsammans med ordföranden. 

§145  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag, med följande 

tillägg, som tas upp under punkten övrigt: 

 Återkoppling verksamhetsdialoger 

 Frågor från Kulturutskottet 

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

§147  Anmälan av informationshandlingar 
Diarienummer: RJL 2019/12 

 

Sammanställning av informationshandlingar anmäls och läggs till 

handlingarna. 

§148  Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: RJL 2019/11 

 

Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till 

handlingarna. 

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

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

konferenser: 

 Kulturen lyfter lärandet, 23 januari Nässjö 

Samtliga ledamöter medges delta. 
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§151  Rapport från kurser och konferenser 
Sammanställning och rapporter över ledamöternas deltagande vid 

kurser och konferenser anmäls och läggs till handlingarna. 

§152  Informationsärenden och aktuellt 
Ulrik Svensson, verksamhetschef vid stora Segerstad, redogör för 

utredning om förutsättningar för ekologisk produktion vid Stora 

Segerstads Naturbrukscentrum.  

 

Frida Boklund sektionschef vid Företagarna och Anna Gillek 

Regionchef, Svensk Näringsliv informerar om hur företagen ser 

på företagsklimatet i länet och framtiden. Lönsamhetsutveckling, 

konjunkturläge och utmaningar i länet redovisas. 

Patrik Kinnbom, sektionschef innovation och företagande, 

redogör för arbetsmarknadsprognos och förväntningar inför 2020. 

Diskussion och frågor besvaras. 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras kl.11.50 för gruppmöten och lunch och 

återupptas kl. 14.00. 

 

§153  Handlingsplan för Regional utvecklingsstrategi 
2020-2024 
Diarienummer: RJL 2019/2400 

 

Beslut  

Nämnden 

 godkänner föreliggande förslag till handlingsplaner för 

den regionala utvecklingsstrategi 2020-2024. 

 

Reservation 

Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet reserverar 

sig till förmån för egna yrkanden. 
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Sammanfattning  

I samband med att en regional utvecklingsstrategi 2020-2035 tas 

fram utarbetas en handlingsplan för strategins sex delområden. 

Denna ska stödja och ge kraft i arbetet med genomförandet av 

strategin. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-09 

 Handlingsplan för regional utvecklingsstrategin 2020-

2024 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Dan Sylvebo (M) yrkar bifall till Moderaternas lagda 

ändringsyrkanden enligt bilaga 1, samt lämnar följande 

protokollsanteckning 

”Den komplettering vi gör i ANA-nämnden beträffande RUS 

avser skrivningar som ligger inom området för regional 

utveckling. På motsvarande sätt gör våra kollegor i TIM- 

respektive FS-nämnden.” 

I övrigt yrkar moderaterna bifall till föreliggande förslag. 

 

Ulf Svensson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas 

ändringsyrkanden enligt bilaga 2. 

 

Kristina Nero (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets lagda 

synpunkter enligt bilaga 3. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer föreliggande förslag under proposition mot 

Moderaternas, Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets 

yrkanden och finner föreliggande förslag antaget. 

 

Beslutet skickas till 

Regionstyrelsen 
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§154  Framställan om statliga medel till regional 
kulturverksamhet inom 
kultursamverkansmodellen 2020 
Diarienummer: RJL 2019/2555 

 

Beslut  

Nämnden 

 Godkänner föreliggande framställan om statliga medel till 

regional kulturverksamhet inom kultursamverkans-

modellen 2020. 

Sammanfattning  

Jönköpings län ingår sedan 2012 i den av staten beslutade  

kultursamverkansmodellen. Region Jönköpings län befinner sig i 

genomförandet av sin tredje kulturplan, och under hösten 2019 i 

planeringen av sitt tredje år inom planperioden 2018-2021. 

Nuvarande plan förlängdes av Regionfullmäktige  

2019-06-18 § 66 för att omfatta även 2021. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-29 

 Framställan till Kulturrådet 

 Analys av andelen statliga bidrag inom 

Kultursamverkansmodellen  

 

Beslutet skickas till  

Kulturrådet 

§155  Fortsättning informationsärenden och aktuellt 
Lars Wallström informerar om utförd inventering och intern 

kontroll av regionens konstverk kopplat till ekonomisystem och 

konstregister. 

 

Lars Wallström redovisar månadsrapport per oktober. 

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna. 
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Regionala utvecklingsdirektören informerar: 

- Kulturforum i Gislaved 

- Utrecht mässa i Holland och arbetsmarknadskompetens 

- Verksamhetsbidrag Coompanion, Smart Housing, SIQ projekt 

- Resultat medarbetarenkät 

 

Information och diskussion med Regionrevisionen utifrån utförda 

och kommande granskningar, samt nämndens arbete med mål 

intern kontroll och uppföljning. Nämndens fortsatta arbete med 

den regionala utvecklingsstrategin, övergripande 

arbetsmiljöansvar och införande av kulturutskott diskuteras. 

§156  Uppdrag 
 

Beslut 

Nämnden 

 Ger Regionledningskontoret i uppdrag att till nämnden i 

december lämna en delrapport över vidtagna åtgärder och 

handlingsplaner för arbetsmiljöproblem vid Smålands 

musik och teater, slutrapport lämnas till nämnden i januari 

2020. 

 

Sammanfattning 

Resultatet i utförd medarbetarenkät vid Smålands musik och 

teater visar ett avvikande resultat avseende arbetsmiljöfrågor och 

kränkande särbehandling.  

 

Beslut skickas till 

Regionledningskontoret 

§157  Övrigt 
Adam Starck, ordföranden vid Kulturutskottet informerar: 

 Verksamhetsdialoger har genomförts för de verksamheter 

som tar del av medel enligt samverkansmodellen.  

 Frågor kring underlaget av kulturbudgeten inför 

Kulturutskottets beredning av kulturbidragen tas upp. 
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Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras 

 

Rune Backlund 

Ordförande 

Per Svenberg (S) Kristina Nero (V) 

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 



 

 

Yrkanden från Moderaterna, ANA 20191120, ärende 15 

 

En kompetent region, nytt delmål i delstrategi 1: 

Det finns fler människor utbildade vid Jönköping University som bor och arbetar i länet. 

 

En smart region, nytt delmål i delstrategi 1: 

Fler högteknologiska företag. 

 

En smart region, nytt delmål i delstrategi 5: 

Ökad sysselsättningsgrad och självförsörjningsgrad bland utrikesfödda. 

 

En smart region, stryk följande delmål i delstrategi 7: 

Uppnått jämställda löner i hela länet. 

Mäns uttag av föräldraledighet ökar. 

Fördelning vård av barn, (vab) går mot en jämlik fördelning. 

Andel som arbetar heltid ökar och är jämt fördelad mellan kvinnor och män. 

 

En attraktiv region, nytt tillägg till delmål 1 i delstrategi 1: 

Befolkningstillväxt i hela länet som bidrar till ökad bruttoregionalprodukt per capita. 

 

En attraktiv region, nya delmål i delstrategi 2: 

Stärkt rättssäkerhet, färre brott och fler lagförda brottslingar. 

Färre våldsbrott i nära relation, fler lagförda våldsbrottslingar. 

 

 



 

 

I övrigt yrkar Moderaterna i enlighet med de yrkanden som framfördes på RSAU 20191112, 
nämligen: 

De skrivningar i En smart region som fanns med i remissversionen före sommaren, om att 
Jönköpings län ska bli Sveriges fjärde tillväxtregion återförs i handlingsplanen för En smart 
region samt att skrivningen i handlingsplanen En attraktiv region om att invånarna i vårt län 
söker en ”mångkulturell” miljö stryks.  

/ 

FÖR MODERATERNA I ANA-NÄMNDEN 

Dan Sylvebo 

 

 

 

 



Regional Utvecklingsstrategi (RUS) 2020-2035 
Sverigedemokraternas ändringsyrkanden  
 

  
En hållbar Region  

Ändring i brödtext 

2035 präglas hela Jönköpings län av jämställdhet, jämlikhet och mångkultur som bidrar till en attraktiv livsmiljö. 

2035 präglas hela Jönköpings län av jämlikhet, solidaritet och sammanhållning som bidrar till en attraktiv 

livsmiljö. 

 

En attraktiv Region 

Ändring i brödtext 

Tre skrivningar med ”oavsett kön, bakgrund och individuella förutsättningar”, ”oavsett bakgrund, intressen, 

erfarenheter eller kultur.”  

-vi vill istället skriva ”alla”, ”alla människor” eftersom det är generellt och inte pekar ut någon förutsättning / 

grupp. 

 

 

En smart Region 
 
Slopade delmål 
Mäns uttag av föräldraledighet ökar. 

Fördelning vård av barn, (vab) går mot en jämlik fördelning. 

 

 

En kompetent Region 
 
Ändring i brödtext 
Vi kan tydligt se att män halkar efter kvinnors eftergymnasiala studier. För att möta kompetensförsörjningen i 

framtiden behövs fler män på eftergymnasiala studier. 

 

Ändrat delmål 
Fler män går vidare till eftergymnasiala studier. gör icketraditionella programval i syfte att bryta 

könssegregeringen på arbetsmarknaden.  

 

En tillgänglig Region 

Ändring i brödtext 

2035 matchar bostadsförsörjningen invånarnas behov och samhällsplaneringen stödjer i samverkan med 

omkringliggande län en hållbar utveckling. 2035 matchar bostadsförsörjningen invånarnas behov. Mottagning 

och placering av nyanlända i regionens kommuner sker i den takt det finns arbete och lediga bostäder. 

Vägtrafiken kommer med all sannolikhet att ändra karaktär fram till 2035. På sikt måste en ”förbifart Jönköping” 

byggas för att minska trafikpåverkan av E4 genom Jönköping. 

Nytt delmål 

Regional och mellankommunal samordning vid mottagande av nyanlända 

Ny delstrategi 

3. Delta aktivt och drivande i arbetet för nya stambanor för höghastighetståg. 

3. Arbeta för en ny stambana Nässjö-Jönköping-Göteborg. 



En global internationell Region 

 
Ändring i brödtext 
För länets utveckling är samtliga sätt att se på internationalisering och globalisering högaktuella.  För länets 

utveckling är internationalisering och internationella kontakter viktiga. 

 

Genom att aktivt delta i globaliseringen och den internationella konkurrensen kan länet skapa nya relationer med 

andra människor, med andra platser och med andra länder.  

Genom att aktivt delta i den internationella konkurrensen kan länet skapa nya relationer, samarbeten och i 

förlängningen fler arbetstillfällen. 

 

Ny delstrategi 

4. Bidra till att utveckla EU och övriga världen i en mer hållbar riktning  

4. Presentera teknologi och innovationer från Jönköpings län på en internationell marknad 

 



Synpunkter från Vänsterpartiet 
Angående Regional utvecklingsstrategi och handlingsplaner 

 

Regional utvecklingsstrategi 
 
Först måste det förtydligas att den regionala utvecklingsstrategin är ett dokument som består av 
väldigt många kompromisser. Vänsterpartiet står inte bakom allt det som återfinns i dokumentet och 
skulle egentligen vilja göra betydligt större ändringar än de synpunkter som vi nu skickar in. Den 
Regionala utvecklingsstrategin innebär att de politiska partierna får göra avsteg från sin sina 
ideologier för att nå koncensus kring strategin. Utan dessa avsteg vore det inte möjligt att nå enighet 
kring dokumentet, vilket kan anses vara av värde. Sedan tidigare har vi skickat in synpunkter och 
förslag på det övriga dokumentet och nu skickar vi in några ytterligare som är riktade gentemot 
handlingsplanerna.  
 

Synpunkter på handlingsplaner 2020-2024  
 
Aktiviteter och indikatorer för en global region 

Punkt 4: delstrategin Bidra till att utveckla EU …. Ersätts med en annan formulering till förslag till 
delmål, Ex: Internationell samverkan. 

Arbetsmarknad 

Punkt 1: Alla ungdomar gör medvetna gymnasieval. Ordet ändras/förtydligas. Ex: ges relevant stöd i 
gymnasieval. Att fler elever blir godkända är viktigt, men hur vet vi vad som är ”medvetet” för dem? 
Är det kommersiella dagsmotiv som styr enbart och hur ska vi i så fall medvetandegöra vilka val som 
gäller i en framtid? Arbetsmarknaden är föränderlig. Utbildning ska därför ges bredd. 

Smart region 

I den inledande texten redovisas faktorer som anses viktiga för Jönköpings län när det gäller regional 
potential i norden och mer specifikt faktorer som bidrar till den negativa utvecklingen i 
tillväxtpotential i länet. Detta är en utav de viktigaste punkterna i RUS-arbetet för att identifiera vad 
som behöver göras och vilka prioriteringar som bör göras. Faktorerna som räknas upp kan uppfattas 
som allmänna för hela RUS och bör redovisas övergripande för samtliga delstrategier. Vi vill också 
ifrågasätta källmaterialet för dessa faktorer samt forskningen bakom dessa, var har informationen 
kommit ifrån? Det saknas också andra viktiga faktorer som rör flera av delstrategierna, t.ex. 
redovisningar från Folkhälsoinstitutet kring den omfattande psykiska ohälsan som är arbetsrelaterad. 
Dessa siffror är helt avgörande för avsnitten och aktiviteter kring arbetsmiljö i RUS.  

Delstrategi: Utveckla ett hållbart, diversifierat och kunskapsintensivt näringsliv i regionen genom 
smart specialisering. 

Mycket svårt att jobba mot denna strategi eftersom diversifiering och hållbarhet är så olika beroende 
på vilken bransch det handlar om. Att verka hållbart för fastighetsbranschen kräver helt andra saker 
än för logistikbranschen. Istället borde mer branschspecifika utmaningar identifieras och analyseras.  

Angående aktiviteterna för denna delstrategi har RJL och kommunerna under flera år arbetat med att 
inspirera och informera kring hållbarhet riktat till företag och organisationer. Orsakerna till att 



Synpunkter från Vänsterpartiet 
Angående Regional utvecklingsstrategi och handlingsplaner 

utvecklingen inte går fortare framåt handlar säkert mycket om regionens förhållandevis låga 
utbildningsnivå samt en hög omsättning av personal på kommun, länsstyrelse och institut vilket gör 
att det inte går att hålla en kontinuitet i verksamheterna. Det är dags att bli mer konkreta sätta sig 
ned och arbeta tillsammans i workshops och utbildningar i längre program för att komma vidare. 
Aktiviteter kring företagens hållbarhet ska istället för inspiration handla mer om konkreta åtgärder 
enligt ovan, detta är vi skyldiga företagen som vill och kan utvecklas.  

Attraktivitet och livsmiljö 

Brödtext: Ordet attraktivitet som krampaktigt upprepas likt ett modeord i nästan varje mening kan 
omformuleras. Även bortsett från att det är dålig svenska, blir det innehållsligt alltför stort fokus på 
det kommersiella och ”säljbara” faktorer. Trots att invånarna nämns är intresset koncentrerat mer 
mot tillresande än bofasta. Den tjatiga upprepningen kan få motsatt effekt. Till dels kan ordval 
kopplade till kultur/kreativitet/egen kraft ersätta. Betona kulturens egenvärde. 

Kulturliv 

Det vida ordet fritid ersätts med kultur som också är heltäckande. 

Mening 2: I Jönköpings län…kulturinslag. Fortsatt tillägg: oavsett geografiska och ekonomiska 
förutsättningar. Eventuellt kan man skönja geografin i skrivningarna, men ekonomin hos kulturaktiva 
ska betonas mer. 

Utveckla attraktiva besöksmål Efter första meningen: ….historiska platser och miljöer tillägg: som 
behöver synliggöras. 

Handlingsplan:  

Punkt 2: starka trygghet och tillit för alla i samhället 

Punkt 5; Utveckla och synliggöra kultur och fritidsutbud… 

Hållbar region 

Hållbarhetsarbete har andra utmaningar än mer marknadsinriktning åtgärder varför det finns risk att 
aktiviteter som är pågående avslutas för fort innan resultat uppnås. Det är därför viktigt med 
kontinuitet kring projekt och aktiviteter och dess finansiering så att vi kommer hela vägen fram. Vi 
behöver jobba från grunden och ”hands on” med hållbarhet istället för att tappa bort oss i nya och 
intressanta Inriktningar kring hållbarhet. Cirkularitet och delningsekonomi är ett sådant exempel där 
det kanske är för tidigt att bygga upp kunskapscentra. Delningsekonomin är dessutom starkt 
ifrågasatt nyligen (SR) och har visat sig istället orsaka ökade utsläpp av CO2 till atmosfären.  
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