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PROTOKOLL 1(9) 

Diarienummer 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 54-66 
Tid: 2015-05-06 kl. 13.00-16.45 

Plats: Regionens hus, sal A 

Närvarande: Beslutande: Malin Wengholm (M),  
Torbjörn Eriksson (KD),  
Maria Hörnsten (S),  
Jonas Magnusson (S),  
Martina Jansson (S),  
Anders Berglund (S),  
Annika Hansson (S),  
Jon Heinpalu (MP),  
Anders Gustafsson (SD),  
Tomas Erazim (M),  
Gun Lusth (M),  
Per Eriksson (C),  
Jonas Lindahl (KD),  
Mari Lindahl (FP),  
Lennart Karlsson (V)  
Ersättare:  
Morgan Malmborg (SD) 1:e ersättare,  
Raymond Pettersson (C) 1:e ersättare,  
Nils-Erik Davelid (FP) 1:e ersättare,  
Anders Wilander (M) 1:e ersättare,  
Mona-Lisa Hagström Svensson (S) 
Övriga:  
Agneta Jansmyr, regiondirektör 
Stefan Schoultz, ekonomidirektör  
Lars Wallström, controller 
Annelie Svenningsson Rydell, projektansvarig 
Britt Wennerström, sakkunnig livsmiljö och 
attraktivitet 
Jörgen Lindvall, kulturchef 
Karolina Borg, sakkunnig näringsliv, 
Claes-Göran Claesson tf. verksamhetschef § 60 
Malin Bergland, rektor § 60 
Lena Bohman Hjelmstedt, nämndsekreterare 
  

§ 54 Val av protokollsjusterare 
Nämnden utser Annika Hansson att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden. 
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§ 55 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag med tillägg av 
frågor om Värnamo folkhögskola, traineeplatser och lokala 
kulturting. 
 

§ 56 Anmälan av informationshandlingar 
Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna enl. 
bilaga. 

§ 57 Aktuell information 
• Regiondirektören informerar om att ett möte ska 

arrangeras med presidiet i regionstyrelsens arbetsutskott, 
presidiet från nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet och Eksjö kommun avseende Barnfilmbyn. 

• Ordföranden informerar om besök på kulturdepartementet, 
där man bl.a. diskuterade att det behövs ökade statsbidrag 
till regionerna inom kultursamverkansmodellen. 

• Regiondirektören och ekonomidirektören går igenom 
verksamhetsplan och budget inom nämndens område. 
Synpunkter lämnas om mätetal kring utbildningsnivåer. 

• Regiondirektören lämnar information om bygget av nya 
elevbostäder vid Värnamo folkhögskola. 

• Information lämnades om att regionen genom Europa 
direkt uppmärksammats för sitt arbete med Model EU. 

§ 58 
RJL 
2015/ 
904 

Principer för biljettpriser på Spira 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet föreslår 
Regionstyrelsen besluta 

•  anta föreslagna riktlinjer för prissättning på Spira 

Sammanfattning 
Landstingsfullmäktige har i budget för 2015 fastställt priser inom 
kulturområdet. 
Efter analys föreligger behov av att utifrån denna prisnivå 
genomföra ytterligare differentiering av priserna. 
I budget för 2016 kommer att prövas om behov föreligger att 
förändra den genomsnittliga prisnivån. 
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Den differentierade prissättning innebär bl. a att fler priszoner i 
teatersalongen och konsertsalen erbjuds för att möjligöra ett 
bredare prisspann vilket innebär ett lägre lägstapris och ett högre 
högstapris. 
 
Beslutet skickas till  
Regionstyrelsen 
 

§ 59 
LJ 
2014/ 
1178 
 
 

Kulturbidrag- utvecklingsbidrag 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• utvecklingsbidrag på 410 000 kronor beviljas för fem 
projekt enligt redovisad specifikation samt 

• återremittera ärendet om Österängens konsthall för att få 
fram uppgifter om Jönköpings kommuns engagemang i 
ärendet, en finansplan för framtiden och vilka regionala 
kopplingar som finns i projektet. 

 
Sammanfattning 
Landstingsfullmäktige har i budget för 2015 anvisat 6,9 miljoner 
kronor för bidrag inom kulturområdet. Ramens ändamål är att 
utifrån den regionala kulturplanens mål och inriktningar ge stöd 
till organisationer, sammanslutningar och enskilda. Bidrag kan 
ges i form av verksamhetsbidrag, arrangörsbidrag och 
utvecklingsbidrag. 
Landstingsstyrelsens regionala utvecklingsdelegation har genom 
beslut 2014-12-01 disponerat 2,7 miljoner kronor. 
Redovisas 12 ansökningar om bidrag med förslag till 
utvecklingsbidrag för 5 projekt.  
 
Beslutet skickas till 
Samtliga sökanden 
Utbildning och kultur 
 

§ 60 Naturbruksgymnasierna 
Malin Bergland rektor på Tenhults naturbruks gymnasium och 
Claes -Göran Claesson tf. verksamhetschef för Stora Segerstad 
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naturbrukscentrum lämnar information om skolorna. Det har varit 
problem med skolornas ekonomi men man tror nu att man är på 
väg att lösa detta. Stora Segerstad lämnar sina lokaler i Värnamo 
och koncentrerar all verksamhet till Stora Segerstad. 
Man presenterar också uppgifter om hur det går för eleverna efter 
utbildningarna och vad skolorna har för idéer om framtiden och 
ev. nya utbildningar. 

§ 61 
RJL 
2015/ 
292 

Projektbidrag, samhällsentreprenörskap och 
sociala innovationer i Region Jönköpings län 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• ”Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region 
Jönköpings län” beviljas 350 000 kr i projektmedel för 
perioden 2015-2016. 

• Finansiering sker med statliga 1:1-medel. 
 
Sammanfattning 
Projektet är en förstudie med utgångspunkt i att 
samhällsentreprenörskap och sociala innovationer bidrar till att 
möta samhällsutmaningar och genom detta skapar möjligheter för 
länets näringsliv att utvecklas. I förstudien samverkar 
Coompanion Jönköpings län, Högskolan i Jönköping och 
Studieförbundet Vuxenskolan. Syftet är att ta fram underlag för 
ett genomförandeprojekt inom samhällsentreprenörskap och 
sociala innovationer i Region Jönköpings län.  
Förstudien ska kartlägga regionala förutsättningar och lägga upp 
strategier för fortsatt arbete. Förstudien ska visa inriktning och 
omfattning på ett genomförandeprojekt. Ett genomförandeprojekt 
skulle kunna ha som mål att etablera en konstellation för 
samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i Jönköpings 
län, bygga kompetens kring samhällsentreprenörskap och sociala 
innovationer, skapa nya lösningar på komplexa 
samhällsutmaningar och etablera ett "Centre for Social Innovation 
and Entrepreneurship" på Högskolan i Jönköping.  
 

§ 62 
RJL 

Projektbidrag, driftsmedel Inspiragera 
Beslut 
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2015/ 
203 

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 
• Share Music beviljas 100 000 i verksamhetsbidrag för 

2015 
• Finansiering sker ut anslaget för regionala 

utvecklingsmedel 
Reservationer 
Den socialdemokratiska gruppen och miljöpartiets representant 
reserverar sig mot beslutet. 
 
Sammanfattning 
Share Music befinner sig i en utvecklingsfas inom besöksnäringen 
med fokus på marknaden i Tyskland och Ryssland. Verksamheten 
finns representerad i Västra Götalands län och en hel del andra län 
men har sitt säte i Gränna, Jönköpings län. 
Målgruppen för verksamheten är unga vuxna och vuxna personer 
med och utan funktionsnedsättning. Det är av stor vikt att 
Jönköpings län tar tillvara den verksamhet som Share Music 
bedriver när vi har den stationerad i länet. Detta är att sätta 
Jönköpings län på kartan och att vara den drivande när det gäller 
olika typer av arrangemang som vänder sig till målgruppen. 
 
Vid föregående möte med nämnden återremitterades ärendet då 
nämnden ville ha förtydliganden om hur detta projekt gynnar vår 
region och personer med funktionsnedsättning i vår region. Mer 
information i ärendet har därefter inkommit. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gun Lusth föreslår att Share Music beviljas ett bidrag på 100 000 
kronor och Tomas Erazim och Torbjörn Eriksson stödjer 
förslaget. 
Maria Hörnsten yrkar bifall till tjänstemannaförslaget om ett 
bidrag på 400 000 kronor. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
nämnden bifaller Gun Lusths förslag. Votering begärs med 
följande propositionsordning. 
De som bifaller Gun Lusths förslag röstar Ja. De som bifaller 
Maria Hörnstens förslag röstar Nej. 
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Ja röstar följande åtta ledamöter: Anders Gustafsson (SD), Tomas 
Erazim (M), Gun Lusth (M), Per Eriksson (C), Jonas Lindahl 
(KD), Mari Lindahl (FP), Torbjörn Eriksson (KD) och Malin 
Wengholm (M). 
Nej röstar följande sex ledamöter: Jonas Magnusson (S), Martina 
Jansson (S), Anders Berglund (S), Annika Hansson (S), Jon 
Heinpalu (MP) och Maria Hörnsten (S). 
Lennart Karlsson (V) avstår från att rösta. 
 
Beslutet skickas till 
Share Music 
 

§ 63 Krav på projektansökningar 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• Ge regionledningskontoret i uppdrag att inför kommande 
projektansökningar ska: 
- ansökningarna kategoriseras i något av följande för 
regionen prioriterade områden, näringsliv/innovation, 
utbildning/forskning, attraktivitet eller infrastruktur 
- regionledningskontoret redovisar projekten enligt 
spridning i länet och visar jämställdhetsperspektiv 
- det redovisas om projekt är nya eller pågående 
- regionledningskontoret redovisar projekten för nämnden 
med tydliga uppföljningar 2ggr per år 
- det redovisas hur stor andel varje projekt tar av hela 
projektbudgeten 
- det ges tydliga krav för utvärdering av projekten som ska 
finnas med i beslutsunderlagen 
- det tydligöras utifrån vilka principer projektbidrag 
beviljas 

 
Sammanfattning  
Vid nämndens sammanträde 15 april fick presidiet i uppdrag att 
revidera det uppdrag man gett regionledningskontoret om hur 
projekt ska presenteras för nämnden. En revidering har gjorts vid 
presidiets sammanträde 2015-04-22. 
 
Beslutet skickas till 



 

PROTOKOLL 7(9) 

      

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 54-66 
Tid: 2015-05-06 kl. 13.00-16.45 

 

 

 Sign 

 

Regional utveckling 

 

§ 64 
RJL 
2015/ 
60 

 

Policy och riktlinjer för bidragsgivning inom 
områdena folkhälsa, utbildning och kultur 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 
lämna följande förslag på ändringar som svar på remissen om 
bidragsgivning: 

• Sidan 2  
-tillägg om att också Barnkonventionen ska beaktas 
tillsammans med FN:s deklaration om mänskliga 
rättigheter   
-tillägg under rubriken Riktlinjer för bidragsgivning: 
Lokala och kommunala projektbidrag kan vara aktuella 
om de håller god kvalitet.  
-Stryk parentesen om att föreningar som har en större 
omsättning ska ha auktoriserad revisor. 
- Lägg till en punkt om att de föreningar som får stora 
bidrag över ett visst belopp ska ha auktoriserad revisor 

• Sidan 4 
- Under Bidrag inom folkhälsoområdet lägga till följande 
mening: Den ideella föreningen/organisationens 
självständiga och oberoende roll ska beaktas i enlighet 
med den nationella överenskommelsen mellan regeringen, 
idéburna organisationer och Sveriges kommuner och 
landsting inom det sociala området. 

• Sidan 5 
- stryk punkten under särskilda villkor för Funktionshinder 
organisationer om att man måste ha medlemstäckning i 
minst fem kommuner i länet med geografisk spridning. 

• Sidan 8 
- ändra formuleringen under särskilda villkor till: 
Organisationen ska ha minst 300 medlemmar i åldern 6-25 
år folkbokförda inom länet samt lokalförening i minst fem 
av länets kommuner. Med medlem avses en individ som 
genom en aktiv och frivillig handling sökt medlemskap 
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och accepterats i organisationen. 
Sammanfattning  
Nuvarande regelverk för bidragsgivning till organisationer och 
föreningar fastställdes av landstingsfullmäktige 2008-06-10 § 62. 
Regelverket har därefter varit föremål för viss förändring när det 
gäller bidrag på kulturområdet. Nuvarande regelverk i övrigt har 
tillämpats i sex år och över tid har det framkommit behov av att 
göra vissa förändringar. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-03-16 
Policy och riktlinjer för bidragsgivning inom områdena folkhälsa, 
utbildning och kultur. 

 
Beslutet skickas till  
Regionstyrelsen 
 

§ 65 Traineejobb 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• Ta upp frågan om traineejobb i samband med 
budgetarbetet vid nästa nämndmöte. 

Sammanfattning 
Maria Hörnsten tar upp frågan om traineejobb i regionen.  Hur 
kan nämnden medverka till att det blir fler traineejobb i regionen? 
Det handlar inte bara om platser i regionens egen verksamhet utan 
också om att stödja detta i kommuner och i annan verksamhet. 
Hur ska frågan lyftas med kommunerna? 
 

§ 66 Lokala kulturting 
Annika Hansson tar upp frågan om lokala kulturting. I en motion 
föreslog Annika Hansson och Eva Eliasson att dåvarande 
Landstinget skulle ta initiativ till att stimulera utvecklingen av 
lokala kulturting i länet i samråd med länets kommuner. Motionen 
bifölls av regionfullmäktige i januari. Hur går arbetet med detta? 
Frågan ligger hos kultur och utveckling för fortsatt arbete. 
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Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Malin Wengholm Annika Hansson  
 
 
 
Protokollet är justerat 2015 -05     -      och justeringen är tillkännagiven på 
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
 
 


	Sammanfattning

