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Diarienummer

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 18-37
Tid:

2016-02-24, kl 13:00 - 16:45

Plats:

Regionens hus, sal A

Närvarande:

Beslutande:
Torbjörn Eriksson (KD), ordförande
Maria Hörnsten (S), 2:e vice ordförande
Jonas Magnusson (S) §§18-28
Anders Berglund (S)
Martina Jansson (S)
Annika Hansson (S)
Jon Heinpalu (MP)
Anders Gustavsson (SD)
Anders Wilander (M) ersätter Tomas Erazim (M)
Gun Lusth (M)
Carina Bardh (M) ersätter Malin Wengholm (M)
Per Eriksson (C)
Jonas Lindahl (KD)
Mari Lindahl (L)
Lennart Karlsson (V)
Kjell Ekelund (S) § 29-37 ersätter Jonas Magnusson
(S)
Ersättare:
Lars Carlborg (M)
Raymond Pettersson (C)
Kjell Ekelund (S) §§ 18-28
Morgan Malmborg (SD)
Övriga:
Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör
Elisabeth Eriksson, projektledare
Lars Wallström, controller
Lars Johansson, utbildnings- och kulturdirektör
Jörgen Lindström, kulturchef
Susanne Monie Magnusson, jurist
Mats Jägstam, VD JTH, Jönköping University
Charlotte Jerkelund, nämndsekreterare

§18

Val av protokollsjusterare
Nämnden väljer Martina Jansson att justera protokollet tillsammans
med ordföranden.
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§19

2016-02-24, kl 13:00 - 16:45

Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag med tillägg av tre
punkter under övriga frågor.

§20

Aktuell information
Regional utvecklingsdirektör Ulrika Geeraedts informerar om
arbetet med regional utveckling under 2016.

§21

Information Jönköping University
Mats Jägstam, VD JTH Jönköping University, informerar
om studentutveckling, forskningsutveckling, vår
samarbetsöverenskommelse och kopplingen till målen för RUS:en.

§22

Anmälan av delegationsbeslut
Sammanställning av delegationsbeslut anmäls och läggs till
handlingarna enligt bilaga

§23

Anmälan av informationshandlingar
Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna enligt
bilaga.

§24

Kurser och konferenser
Ledamöter erbjuds delta på kulturtinget den 10 mars, anmälan görs
senast den 29 februari till sekreteraren.

§25

Uppföljningsbara uppdragsbeskrivningar med
samtliga verksamheter som ingår i
kultursamverkansmodellen
Diarienummer RJL 2016/237
Beslut
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet noterar
informationen. Nämnden hänvisar även till de preciseringar som
gjorts av presidiet, nämligen att man önskar en tydligare koppling
till regional utveckling och attraktivitetsuppdraget,
handlingsplanerna för RUS, samt en hänvisning till musikteater
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gällande Smålands Musik och Teater i det fortsatta arbetet.
Sammanfattning
Nämnden har gett regionledningskontoret i uppdrag att ta fram
uppföljningsbara uppdragsbeskrivningar med samtliga
verksamheter som ingår i kultursamverkansmodellen. De
verksamheter som ska följas upp presenteras tillsammans med
innehåll för uppdrag samt tidplan.
§26

Uppföljningsbara handlingsplaner för de
särskilda satsningar samt kulturpolitiska
prioriterade mål som beskrivs i kulturplanen
Diarienummer RJL 2016/238
Beslut
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet noterar
informationen. Nämnden hänvisar även till de preciseringar som
gjorts av presidiet nämligen att, det är handlingsplaner för
uppföljning som man efterfrågar, samt att dokumentet ska vara
generellt och inte ta upp specifika verksamheter eller satsningar.
Sammanfattning
Nämnden har gett regionledningskontoret i uppdrag att ta fram
uppföljningsbara handlingsplaner för särskilda satsningar och
kulturpolitiskt prioriterade områden. De satsningar och
prioriteringar som ska följas upp presenteras tillsammans med
struktur för handlingsplan samt tidplan.

§27

Planering av arbetet med Smålands Turism om
att utveckla besöksnäringen
Diarienummer RJL 2016/ 310
Beslut:
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet noterar
informationen.
I arbetet med ägardirektiven ska man överväga om Regionen bör ha
en insynsplats i styrelsen för Smålands turism
Sammanfattning
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Nämnden har gett regionledningskontoret i uppdrag att göra en
analys över hur regionen kan medverka till att utveckla
besöksnäringen. En beskrivning av Smålands Turism ges och att
fortsatt analys bör integreras i det arbete som görs under våren
2016 med Regional utvecklingsstrategi (RUS) handlingsplaner och
attraktivitet.
Förslag på sammanträdet
I arbetet med ägardirektiven ska man överväga om Regionen bör ha
en insynsplats i styrelsen för Smålands turism.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret/Regional utveckling
§28

Motion välkommen till Jönköpings län
Diarienummer RJL2015/1318
Beslut:
1. Nämnden föreslår fullmäktige att motionen ska anses vara
besvarad.
2. Nämnden ger regionledningskontoret i uppdrag att ta ett
samordningsansvar för det etableringsarbete som görs i
Jönköpings län.
Sammanfattning
Socialdemokraterna har i en motion föreslagit att
Regionfullmäktige beslutar
- att tillsätta en arbetsgrupp, som ska påbörja ett konkret arbete med
en etableringsstrategi för Region Jönköpings län,
- att arbetsgruppen tar initiativ till att inleda samtal med
kommunerna i regionen med målsättningen att ta fram en
strategi/överenskommelse gällande hur region Jönköpings län och
kommunerna i regionen kan samarbeta för att nyanlända snabbare
ska komma i arbete eller utbildning och
- att detta arbete ska utmynna i ett regionalt program för etablering,
som kan antas av regionfullmäktige under senast 2016.
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Region Jönköpings län arbetar redan efter strategier som omfattar
ett uttryckligt integrationsperspektiv. Två av dem är Regional
utvecklingsstrategi för Region Jönköping >> 2025 (RUS) samt
folkhälsostrategin Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i
Jönköpings län 2016-2025. Regionen samverkar även med
Länsstyrelsen i Jönköpings län samt andra aktörer utifrån Strategi
för integrationsarbetet i Jönköpings län 2015-2020. Samtliga dessa
strategier omfattar tydliga riktlinjer kring hur regionen behöver
arbeta och samverka för att tillvarata mångfald och främja ett
inkluderande och jämlikt samhälle, där var och en har möjlighet att
bidra med sin unika erfarenhet och kompetens. Utöver nämnda
strategier pågår fleraktörssamverkan kring flyktingmottagande och
integration på redan etablerade arenor. Det gemensamma arbetet är
under ständig utveckling.
Förslag på sammanträdet
Maria Hörnsten och Jonas Magnusson yrkar bifall till motionen
Torbjörn Eriksson yrkar för att nämnden beslutar enligt presidiets
förslag att motionen ska anses vara besvarad samt för att nämnden
fattar ett tilläggsbeslut med anledning av motionen nämligen att:
Nämnden ger regionledningskontoret i uppdrag att ta ett
samordningsansvar för det etableringsarbete som görs i Jönköpings
län.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkanden gällande motionens
att-satser och finner att nämnden beslutat att föreslå fullmäktige att
motionen ska anses besvarad.
Omröstning begärs och genomförs med följande
propositionsordning. De som bifaller presidiets förslag röstar JA,
de som bifaller socialdemokraternas förslag röstar NEJ.
JA röstar följande 8 ledamöter: Per Eriksson (C), Jonas Lindahl
(KD), Mari Lindahl (KD), Anders Wilander (M), Carina Bardh
(M), Anders Gustafsson (SD), Torbjörn Eriksson (KD)
NEJ röstar följande 6 ledamöter: Jonas Magnusson (S), Martina
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Jansson (S), Anders Berglund (S), Annika Hansson (S), Maria
Hörnsten (S), Jon Heinpalu (MP)
Lennart Karlsson (V) avstår
Sedan ställer ordföranden yrkandet om tilläggsbeslut för nämnden
att ta beslut om. Nämnden beslutar att bifalla yrkandet.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen, Regionledningskontoret
§ 29

Paul Petersons stiftelse
Beslut
Nämnden upprättar kriterier för Paul Petersons stiftelse i enlighet
med förslag.
Sammanfattning
Landstinget antog 2013-12-17 uppdraget att vara stiftelseförvaltare
för Paul Petersons stiftelse. Ändamål med stiftelsen är att genom
utdelning av stipendier lämna stöd för konstnärlig utveckling inom
området bildkonst och skulptur till förtjänta elever vid konstskolor.
Det konstnärliga arbete som uppkommit som ett resultat av
stipendiet kommer att presenteras i någon form vid någon av
konstinstitutionerna inom Jönköpings län. Kriterier har nu tagits
fram utdelning av stipendier.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret/utbildning och kultur

§ 30

Delegationsordning
Diarienummer RJL 2016/294
Nämnden beslutar att fastställa delegationsordning att gälla från
och med 2016-03-01 i enlighet med förslag, med ändring av:
3.1 om möjligt, i samråd med 2:e vice ordföranden,
4.5.2 övre beloppsgräns 150 000
4.5.3 övre beloppsgräns 150 000
4.5.4 övre beloppsgräns 150 000
4.6.3 med mera ersätts med och dylikt.
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Sammanfattning
Nämnden får enligt 6 kap. 33 § kommunallagen, uppdra åt ett
utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos Region
Jönköpings län att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende
eller en grupp av ärenden.
Förslag vid sammanträdet
3.1 tillägg av att beslut ska fattas i samråd med 2:e vice
ordföranden om möjligt.
4.5.2 beloppsgräns upp till 150 000 SEK
4.5.3 beloppsgräns upp till 150 000 SEK
4.5.4 beloppsgräns upp till 150 000 SEK
4.6.3 med mera ersätts av och dylikt
Beslutsgång
På ordförandens fråga beslutar nämnden att fastställa
delegationsordningen med de förslag som lämnats på sammaträdet.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret/Regiondirektör
§ 31

Systemmätetal/mål – Regional utveckling
Diarienummer: RJL 2016/ 307
Beslut
Nämnden godkänner periodicitet och omfattning för
återapportering av systemmätetal/mål 2016.
Sammanfattning
Regionfullmäktige har i budget 2016 utifrån strategiska mål
fastställt systemmätetal med mål som ska uppnås under 2016.
Regionfullmäktiges mål omfattar all den verksamhet som regionen
finansierar oavsett om den utförs i egen regi eller genom alternativa
producenter. Regionledningskontoret redovisar förslag till
periodicitet och omfattning för återrapportering till nämnden för
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Beslutet skickas till
Berörda verksamhetsområden
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Remiss betänkande SOU 2015:89; Ny
museipolitik
Diarienummer RJL 2015/ 2653
Beslut
Nämnden godkänner förslaget till yttrande som svar till
Kulturdepartementet med tillägg enligt följande:
”Extra positivt att man lyft fram samverkan med de regionala
museerna. Se över myndighetsstrukturen för alla de myndigheter
som idag ansvarar för kultur, kulturmiljövård och museer för att
stärka kulturens roll i samhället.”
Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Kulturdepartementet getts möjlighet
att yttra sig över betänkandet Ny museipolitik. Region Jönköpings
län ställer sig positiv till betänkandet och dess slutsatser och ställer
sig bakom betänkandets förslag till åtgärder och till
författningsförslaget i sin helhet.
Förslag på sammanträdet
Att ett tillägg görs till yttrandet enligt följande
”Extra positivt att man lyft fram samverkan med de regionala
museerna. Se över myndighetsstrukturen för alla de myndigheter
som idag ansvarar för kultur, kulturmiljövård och museer för att
stärka kulturens roll i samhället. ”
Beslutsgång
På ordförandens fråga beslutar nämnden att yttra sig enligt förslag
med tillägg.
Beslutet skickas till
Kulturdepartementet

§ 33

Remiss betänkandet SOU 2015:88; Gestaltad
livsmiljö
Diarienummer RJL 2015/654
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Beslut
Nämnden godkänner förslaget till yttrande som svar till
Kulturdepartementet med tillägg enligt följande
”Vi ser gärna att en ny myndighet förläggs till Värnamo. Där det
finns goda förutsättningar att jobba med frågor kring arkitektur,
form och design. Bland annat finns i området möbelriket,
Vandalorum och en stark industriell tradition. ”
Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Kulturdepartementet getts möjlighet
att yttra sig över betänkandet Gestaltad livsmiljö. Region
Jönköpings län ställer sig positiv till betänkandet och dess analyser
och slutsatser. Region Jönköpings län vill med anledning av vad
som lyft fram i remissutlåtandet under rubriken ”Bakgrund och
slutsatser” särskilt ställa sig bakom betänkandets förslag i dessa
delar av promemorian.
Förslag på sammanträdet
Att ett tillägg görs till yttrandet enligt följande
”Vi ser gärna att en ny myndighet förläggs till Värnamo. Där det
finns goda förutsättningar att jobba med frågor kring arkitektur,
form och design. Bland annat finns i området möbelriket,
Vandalorum och en stark industriell tradition. ”
Beslutsgång
På ordförandens fråga beslutar nämnden att yttra sig enligt förslag
med tillägg.
Beslutet skickas till
Kulturdepartementet

§ 34

Remiss Statens kulturråd, Kulturverksamhet i
vissa bostadsområden
Diarienummer RJL 2015/2675
Beslut
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Nämnden godkänner förslaget till yttrande som svar till Statens
kulturråd.
Sammanfattning
Regeringen har gett Kulturrådet i uppdrag att ta fram ett förslag
som syftar till att under 2016-2018 ytterligare stärka kulturen i ett
antal bostadsområden runt om i landet med lågt valdeltagande och
lågt deltagande i offentligt finansierad kultur vilket nu
delredovisas. Region Jönköpings län ställer sig positiv till
delredovisningens innehåll och riktning och ser fram emot det
slutgiltiga förslaget.
Beslutet skickas till
Statens kulturråd
§ 35

Bidrag till ungdomsorganisationer
Diarienummer: RJL 2015/ 117
Beslut
Nämnden beslutar att fördela bidrag per organisation enligt tabell
Ungdomsorganisation
4H
Smålands
Distriktsorganisation
i Jönköpings län
Serbiska distriktsorganisationen
KFUM-KFUK
Kristen samverkan
Svenska kyrkans
unga i Växjö stift
BosniskHercegovinska
länsorganisationen
Norra Smålands
scoutdistrikt
Pingst ung

Organisationsbidrag

Verksamhetsbidrag

Summa

98 100
127 200

264 300
181 200

362 400
308 400

114 800

193 400

308 200

359 400
249 400
105 600

466 600
60 200
75 800

826 000
309 600
181 400

185 800

202 300

388 100

162 400

63 300

225 700

526 300

450 200

976 500
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SAU- Svenska
alliansmissionens
ungdom
SVEROK
SMU – Östra
Götaland
Kronköpinge – Vi
unga distrikt
Unga musikanter
Smålands schackförbund
Summa

624 500

207 400

831 900

354 900
315 900

17 500
120 100

372 400
436 000

101 400

26 000

127 400

187 400
85 900

53 700
17 000

241 100
102 900

3 599 000

2 399 000

5 998 000

Sammanfattning
Regionfullmäktige har 2012-06-16 § 103, fastställt bidragspolicy
avseende bidrag till ungdomsorganisationer. Bidrag kan utgå till
inom Region Jönköpings län verksam ungdomsorganisation, vars
riksorganisation får statsbidrag till sin centrala verksamhet. Syftet
skall vara att stödja barn- och ungdomars engagemang i
föreningslivet och därigenom medverka till en meningsfull fritid
utifrån föreningens syfte och målsättning.
Anvisat ramanslag för 2016 uppgår till 5 998 000 kronor.
Beslutet skickas till
Utbildning och kultur/ Samtliga sökanden

§36

Bidrag till politiska ungdomsorganisationer
Diarienummer: RJL 2015/ 116
Beslut
Nämnden beslutar att beslutet 2016-01-19 ersätts med nedanstående
fördelning, enligt tabell
Sign
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Ungdomsorganisation
SSU
CUF
LUF
MUF
KDU
Ung vänster
Grön Ungdom
SDU
Summa

Organisationsbidrag
109 500
60 200
51 200
78 100
66 900
53 500
0
0
419 400

Verksamhetsbidrag*
62 800
37 300
17 000
39 000
25 400
0
0
0
181 500

Summa
172 300
97 500
68 200
117 100
92 300
53 500
0
0
600 900

* Fördelat utifrån antal aktiviteter i verksamhetsplan 2016
SDU och Grön ungdom har inte inkommit med någon ansökan och
Ung vänster har inte lämnat in verksamhetsplan.
Sammanfattning
Regionfullmäktige har 2015-06-16, § 77, fastställt bidragspolicyn
för bidrag till organisationer och föreningar. Bidrag kan utgå till
politiska ungdomsorganisationer som är verksamma i länet och
vars moderparti är representerat i regionfullmäktige.
Bidragets syfte är att främja barns- och ungdomars demokratiska
fostran genom engagemang och deltagande i samhällsutvecklingen.
Anvisat ramanslag för 2016 uppgår till 719 000 kronor.
Förslag på sammanträdet
Anders Gustafsson (SD) yrkar på avslag för samtliga bidrag till
politiska ungdomsorganisationer.
Reservationer
Anders Gustafsson (SD)
Beslutet skickas till
Utbildning och kultur/ Samtliga sökanden
§ 37

Övriga frågor


Lars Johansson redogör för hur man arbetar med
arbetsmiljöfrågor vid arbetsförlagd utbildning.
Sign

PROTOKOLL

13(13)

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 18-37
Tid:

2016-02-24, kl 13:00 - 16:45



Arbetsgrupp för revidering av kulturplan har fortfarande ett
uppdrag, avvaktar beslut om förtroendemannabudget.
Regionkontoret får i uppdrag att återkomma med
information om återremiss revidering av kulturplan RJL
2015/749.

Vid protokollet
Charlotte Jerkelund
Lena Bohman Hjelmstedt
Justeras

Torbjörn Eriksson

Martina Jansson

Protokollet är justerat 2016 -01 - och justeringen är tillkännagiven på
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag.
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