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Diarienummer

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet
Tid:

2016-03-16 13:00-15:45

Plats:

Regionens hus, sal A

Närvarande:

Beslutande:
Malin Wengholm (M), ordförande
Torbjörn Eriksson (KD), 1:e vice ordförande
Margareta Andersson (KD) ersätter Maria Hörnsten (S)
Jonas Magnusson (S)
Anders Berglund (S)
Kjell Ekelund (S) ersätter Martina Jansson (S)
Annki Stark (S) ersätter Annika Hansson (S)
Jon Heinpalu (MP)
Anders Gustavsson (SD)
Tomas Erazim (M)
Gun Lusth (M)
Raymond Petterson (C) ersätter Per Eriksson (C)
Jonas Lindahl (KD)
Mari Lindahl (L)
Lennart Karlsson (V)
Ersättare:
Carina Bardh (M) 1:e ersättare
Morgan Malmborg (SD) 1:e ersättare
Övriga:
Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör
Charlotte Jerkelund, nämndsekreterare
Lars Wallström, controller
Lars Johansson, utbildnings- och kulturdirektör
Ola Olsson, sakkunnig arbetsmarknad

§38

Val av protokollsjusterare
Nämnden väljer Anders Berglund att justera protokollet
tillsammans med ordföranden.

§39

Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag med av ett antal
punkter under övriga frågor.
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§40

2016-03-16 13:00-15:45

Anmälan av informationsärenden
Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna enligt
sammanställning.

§41

Anmälan av delegationsärenden
Delegationsärenden anmäls och läggs till handlingarna enligt
sammanställning.

§42

Aktuell information
Lars Johansson informerar om:
 Stora Segerstad årets skola UF
 Horse worker
 Spelman på taket
 Aktuell kulturdebatt
 Kulturluncher Sörängens folkhögskola
 Kulturting 2016
 Beslut YH-utbildning Stora Segerstads
naturbruksgymnasium
Beslut om tilldelning av statliga medel inom
samverkansmodellen 2016
 Kulturbidragsdag 12 maj 2016
 Gymnasieintagningen 2016
Ulrika Geeraedts informerar om:
 Indelningskommitténs förslag om ny regionbildning
 Fortsatta förhandlingar höghastighetståg
 RUS-arbetet
 Model EU 15 april, arrangeras av Europa direkt
 Europaveckan 9-15 maj, tillsammans med kommunerna
 250 möjligheter, 7-8 september
 Arbetsmarknadsuppdraget Region Jönköping
 Rapport om kompetensförsörjning bland nyanländ
 Budget och verksamhetsplan 2017
Lars Wallström lämnar månadsrapport för februari 2016, samt
svarar på frågor gällande årsredovisning 2015
Ola Olsson visar statistik om befolkningsutveckling,
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arbetsökande, arbetslösa och näringsliv i Jönköpings län.
§43

Direktiv – översyn av kulturbidrag, bidrag
regional utveckling samt bidrag till politiska
ungdomsorganisationer.
Diarienummer: RJL 2016/512
Beslut
Nämnden beslutar att godkänna föreslaget till direktiv och
tidsplan
Sammanfattning
Nämnden har beslutat att direktiv ska tas fram för översyn av
samtliga bidrag på kulturområdet, projektbidrag inom regional
utveckling samt reglerna för bidrag till politiska
ungdomsorganisationer. Regionledningskontoret lägger fram
förslag på direktiv med tidsplan.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret, Utbildning och kultur

§44

Utredningsuppdrag avseende Jönköpings läns
museum
Diarienummer: RJL 2016/655.
Beslut
Nämnden godkänner utredningsuppdraget avseende Jönköpings
läns museum med tillägg.
Sammanfattning
Regionfullmäktige beslutade i budget och verksamhetsplan 2016
med flerårsplan 2017-2018 att tillsammans med övriga stiftare
inleda ett arbete med målsättning att verksamheten integreras i
regionkommunen från och med 2017. Regionledningskontoret
överlämnar ett förslag till utredningsuppdrag med frågeställningar
och tidsplan.
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Förslag på sammanträdet:
Raymond Pettersson (C)
Ett tredje utredningsalternativ läggs till: att stiftelsen behålls som
juridisk person i nuvarande form men att verksamheten
samordnas med Regionen.
Beslutsgång:
På ordförandens fråga beslutar nämnden att godkänna yttrandet
med föreslaget tillägg.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret
§45

Remiss Statsbidrag till Folkhögskolor 2017,
villkor och fördelningskriterier
Diarienummer: RJL 2016/361
Beslut
Nämnden godkänner föreliggande yttrande som svar till
Folkbildningsrådet, med den ändring som föreslagits av presidiet.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Folkbildningsrådet getts möjlighet
att yttra sig över rubricerade betänkande. Regionen har tagit del
av förslaget och lämnar yttrande.
Överlag ser förslaget till nytt statbidragssystem bra och
genomtänkt ut. Jämfört med tidigare statsbidragssystem så är det
nya förslaget både enklare och tydligare i sin struktur och i sitt
upplägg.
Förslag på sammanträdet
Att hänvisningen till att man välkomnar en gemensam åldersgräns
stryks.
Beslutet skickas till
Folkbildningsrådet
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§ 46

2016-03-16 13:00-15:45

Övriga frågor
Ulrika Geeraedts informerar om: ansvar och arbete med
vandringsleder, statliga medel för flyktingmottagande.
Carina Baardh efterfrågar mer detaljerad information kring
Smålands Musik och Teaters föreställningar för barn i länets
kommuner, samt möjligheter för länets barn och ungdomar att
besöka Spira, svar lämnas vid kommande sammanträde.

§ 47

Praktik/Feriepraktikplatser
Beslut
Nämnden beslutar att bereda förslaget om inrättandet av
praktik/feriepraktikplatser i presidet innan beslut tas av nämnden.
Förslag vid sammanträdet:
Jonas Magnusson (S) lämnar ett förslag om uppdrag till
Regionledningskontoret:
Socialdemokraterna och Miljöpartiet yrkar för att ge förvaltningen
i uppdrag att inför sommaren 2016 ta fram 150 feriepraktikplatser
och praktikplatser inom Region Jönköpings län. Det är viktigt att
frågan om handledning beaktas.
Ordföranden yrkar med stöd av Tomas Erazim (M) och Mari
Lindahl (L) att frågan ska beredas av presidiet och att beslut tas
nästa sammanträde.
Jonas Magnusson och Kjell Ekelund (S) yrkar för att man tar
beslut vid dagens sammanträde.
Beslutsgång:
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
nämnden beslutat att ärendet ska beredas i presidet innan beslut.
Omröstning begärs och genomförs med följande
propositionsordning: de som bifaller ordförandens yrkande om att
ärendet ska beredas i presidiet inför beslut i nämnd röstar JA. de
som bifaller Jonas Magnussons och Kjell Ekelunds yrkande om
Sign

PROTOKOLL

6(6)

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv
och attraktivitet
Tid:

2016-03-16 13:00-15:45

att fatta beslut om ärendet vid dagens sammanträde röstar NEJ.
JA röstar följande nio ledamöter: Anders Gustafsson (SD),
Tomas Erazim (M), Gun Lusth (M), Raymond Petterson (C)
Jonas Lindahl (KD), Mari Lindahl (L), Torbjörn Eriksson (KD),
Margareta Andersson (KD), Malin Wengholm (M)
NEJ röstar följande sex ledamöter: Jonas Magnusson (S)
Anders Berglund (S), Kjell Ekelund (S) Annki Stark (S), Jon
Heinpalu (MP), Lennart Karlsson (V)
Beslutet skickas till:
Regionledningskontoret, Presidet för nämnden för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet
Charlotte Jerkelund

Justeras

Malin Wengholm

Anders Berglund

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