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PROTOKOLL 1(11) 

Diarienummer 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 65-84 
Tid: 2016-06-01, kl 13:00-16:30 

Plats: Regionens hus, sal A 

Närvarande: Beslutande:  
Malin Olsson, (M), ordförande 
Torbjörn Eriksson (KD), 1:e vice ordförande 
Kjell Ekelund (S) ersätter Maria Hörnsten  
Valentina Dobra (S) ersätter Jonas Magnusson  
Anders Berglund (S)  
Martina Jansson (S) 
Anniki Stark (S) ersätter Annika Hansson  
Jon Heinpalu (MP)  
Anders Gustavsson (SD) 
Tomas Erazim (M) 
Gun Lusth (M) 
Raymond Pettersson, (C), ersätter Per Eriksson  
Jonas Lindahl (KD)  
Mari Lindahl (L) 
Lennart Karlsson (V) 
 
Ersättare:  
Lars Carlborg (M)  
Margareta Andersson (KD), 1:e ersättare 
Monica Samuelsson (KD), 1:e ersättare 
Frida Gårdmo (L), 1:e ersättare §§ 65-81 
Morgan Malmborg (SD) 1:e ersättare 
 
Övriga:  
Lars Johansson, utbildnings- och kulturdirektör 
Siw Kullberg, kanslidirektör/sekreterare 
Elisabeth Eriksson, enhetschef  
Lars Wallström, controller 
Lena Bohman-Hjelmstedt, utredare §§ 73-84 
Mikael Gustafsson, strateg §§ 73-84 
Linda Byman, tillträdande nämndsekreterare 
Lena Larsson, VD Smålands Turism § 71 
Ingemar Svensson, projektledare bredband § 73 
  

§ 65 Val av protokollsjusterare 
Nämnden väljer Jon Heinpalu att justera protokollet tillsammans 
med ordföranden. 
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Ordföranden välkomnar även Linda Byman som är ny 
nämndsekreterare. 

§ 66 Fastställande av dagordning 
Dagordning fastställs med tillägg av övrig fråga avseende 
Smålands Musik och Teater.  

§ 67 Anmälan av informationsärenden  
Diarienummer: RJL 2016/54 
Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna.  

§ 68 Anmälan av kurser och konferenser 
Ordföranden går igenom vid presidiet beviljade kurser och 
konferenser.  

§ 69 Aktuell information 
Information av utbildnings- och kulturdirektör kring aktuella 
händelser inom utbildning- och kulturområdet såsom:  

• Stora Segerstad – Sveriges bästa UF-skola 
• SM-guld i skotar-SM  
• SM-silver i traktorkörning 
• Brons i Skol-SM hund 
• Näringsdepartementets besök på Tenhults 

Naturbruksgymnasium 
• Smålands Musik och Teater på Facebook 
• Kultur på våra sjukhus i form av fotografisk bildkonst 
• Projekt språklust 
• Kulturell ljudinstallation på natur- och kulturslingan vid 

Länssjukhuset Ryhov 
• Ny fristadsförfattare från Syrien 
• Smålands Musik och Teaters musikinslag vid 

Melodifestivalen 
• Projekt Nya Småland tillsammans med Kronoberg och 

Kalmar 
• Deltagande i nationell koreografitävling 

 
 
 



 

PROTOKOLL 3(11) 

      

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 65-84 
Tid: 2016-06-01, kl 13:00-16:30 

 

 

 Sign 

 

§ 70 Månadsrapport  
Redovisning månadsrapport och delårsrapport av Lars Wallström. 

§ 71 Smålands Turism – information 
Information av VD Lena Larsson, Smålands Turism.  

§ 72 

 

Budget- och verksamhetsplan 2017 
Diarienummer: RJL 2016/374 
 
Beslut  
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

1. Bordlägga ärendet till nästa sammanträde  

Sammanfattning 
Alliansens lägger fram sitt förslag till budget- och 
verksamhetsplan 2017. Ärendet kommer att behandlas vid 
kommande sammanträde den 28 juni.  
 
Beslutsunderlag  
Budget- och verksamhetsplan daterad 2016-05-31 

§ 73 Bredband  
Information av Ingemar Svensson, projektledare bredband.  

§ 74 Kriterier kultur- och arbetsstipendier  
Information av utbildnings- och kulturdirektör  

§ 75 Statsbidrag Lärarlyftet 
Information av utbildnings- och kulturdirektör 

§ 76 Läsårstider Naturbruk 2016-2017 
Diarienummer: RJL 2016/1088 
 
Beslut  
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

1. Att läsårstiden för Tenhults naturbruksgymnasium för 
eleverna fastställs till: 
Höstterminen 2016: 18 augusti - 20 december, 2016 
Vårterminen 2017:  9 januari - 16 juni, 2017 
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2. Att läsårstiden för Stora Segerstad naturbrukscentrum för 
eleverna fastställs till : 
Höstterminen 2016: 22 augusti - 21 december, 2016 
Vårterminen 2017:  10 januari - 14 juni, 2017 

Sammanfattning  
Enligt delegationsordningen för nämnden för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet ska beslut om läsårets början och slut 
tas av huvudmannen för skolorna. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2016-05-17 
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-08 

 
Beslutet skickas till  
Utbildning och kultur  

§ 77 Utvecklingsbidrag – film 
Diarienummer: RJL 2015/2059 
 
Beslut  
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar  

• Bevilja 200 000 kronor i utvecklingsbidrag  

Sammanfattning  
Regionfullmäktige har i budget för 2016 anvisat 9,7 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. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2016-05-17 
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-25 

 
Beslutet skickas till  
Regionledningskontoret – regional utveckling  
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§ 78 Förlängd studietid för naturbrukselever  
Diarienummer: RJL 2016/1455, 1456, 1457 
 
Beslut  
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• I enlighet med förslag som framförts i ovan rubricerade 
elevärenden. 

 
Sammanfattning  
Huvudman för skolan har att fatta beslut om förlängd studietid för 
elever. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2016-05-17 
• Tjänsteskrivelser samtliga daterade 2016-04-28. 

 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Torbjörn Eriksson föreslår, om möjligt, att presidet behandlar 
individärenden fortsättningsvis.  
 
Beslutet skickas till  
Utbildning- och kultur 

§ 79 Smålands kulturfestival 
Diarienummer: RJL 2016/988 
 
Beslut  
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• Bevilja Smålands Kulturfestival 220 000 kronor under 
projekttiden 2016-01-01—2016-12-31 där projektmedel 
tas ur regionala utvecklingsmedel. Beslutet förutsätter och 
grundas på att övrig i ansökan upptagen medfinansiering 
infrias. 

Sammanfattning  
Smålands Kulturfestival äger rum under höstlovet i november i 
flera kommuner i Jönköpings- och Kronobergs län. Programmet 
består av cirka 50 arrangemang under en vecka där många 
konstformer finns representerade.  
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Festivalen startade 2012 och står med i den regionala kulturplanen 
som särskild satsning.  
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2016-05-17 
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-10 

 
Beslutet skickas till  
Regionledningskontoret – regional utveckling  

§ 80 Matchning av internationella studenter och 
regionala företag – en förstudie 
Diarienummer: RJL 2016/1002 
 
Beslut  
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• Med statliga 1:1-medel, bevilja 275 000 kronor till 
Internationella Handelshögskolan i Jönköping för 
föreliggande förstudie.  

Sammanfattning  
Internationella Handelshögskolan har många utländska studenter 
som utgör en outnyttjad resurs i regionen med tanke på deras 
kunskap och kännedom om regionen de kommer ifrån. Idag väljer 
alltför få att efter avslutade studier här, söka ett jobb i regionens 
företag. Ett sätt att öka kontakterna mellan utländska studenter 
och företag i regionen är att medverka till att studenterna under 
sin studietid erbjuds praktikplatser (internship) i företag här. Idag 
är det ytterst få som har praktikplats regionalt eftersom man själv 
måste söka sin plats. 
 
Föreliggande förstudie vill undersöka möjligheterna till att 
etablera en praktikplatsbank samt medverka till att öka andelen 
företag som anmäler sig dit samt är intresserade av att ta emot en 
icke svensktalande student. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2016-05-17 
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-29 
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Beslutet skickas till  
Regionledningskontoret – regional utveckling  

§ 81 Första kvarteret 
Diarienummer: RJL 2016/1162 
 
Beslut  
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• Bevilja projektet ”Första kvarteret” med projekttiden 
2016-07-01 – 2018-12-31, projektmedel ur Regionala 
utvecklingsmedel för 2016 med 100 000 kr, för 2017 med 
250 000 kr och för 2018 med 250 000 kr. Beslutet 
förutsätter och grundas på att övrig i ansökan upptagen 
medfinansiering infrias samt att, 

• En utvärdering sker årligen av projektet. 
 
Reservation 
Tomas Erazim och Gun Lusth. 
 
Sammanfattning  
Projektet handlar om att i den gamla hantverksmiljön i Bodafors 
skapa en turistattraktion med koppling till möbelhistoria. Man 
kommer att ha utställningar med inriktning på gamla och nya 
möbler, inredning, design och hantverk.  
Dessutom kommer man driva kursverksamhet och workshops 
inom närliggande områden.  
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2016-05-17 
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-29 

 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Tomas Erazim yrkar avslag på projektet. 
 
Ordföranden föreslår att beslut om projektets hela tidsperiod tas 
idag under förutsättning att utvärdering sker varje år.  
I detta instämmer Torbjörn Eriksson och Mari Lindahl.  
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Beslutsgång  
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 
finner att nämnden bifaller ordförandes förslag.  
 
Beslutet skickas till  
Regionledningskontoret – regional utveckling  

§ 82 Regional utvecklingsstrategi – handlingsplaner 
och process 
Diarienummer: RJL2015/1862 
 
Beslut  
Nämnden för Arbetsmarknad, näringliv och attraktivitet föreslår 
regionstyrelsen besluta om fortsatt arbete med Regional 
utvecklingsstrategi enligt följande: 
 

1. Fortsatt arbete med RUS-Handlingsplaner sker i enlighet 
med redovisad utredningsrapport 

 
2. Webbverktyg utvecklas snarast inom Region Jönköpings 

län 
 

3. RUS-processen fortsätter enligt framlagt förslag 
 

4. RUS-arbetet bildar underlag för kommande regional 
översiktsplan liksom strukturbilder för regionen samt för 
eventuell ny regional geografisk indelning  

 
5. Revidering av nuvarande RUS sker under innevarande 

mandatperiod samt 
 

6. Kontinuerliga och långsiktiga personella och andra 
resurser tillgodoses samt att  
 

7. En översyn av textinnehåll där man håller fram små och 
medelstora företag samt att man även pekar på vikten av 
den informella kompetensen. Översynen görs av 
regionledningskontoret.  
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Sammanfattning  
Regionledningskontoret har enligt uppdrag gjort en utredning 
gällande handlingsplaner tillhörande RUS samt fortsatt process 
kring RUS-arbetet. 
 
Ett sextiotal aktörer i länet har aktivt bidragit med värdefulla 
inspel för såväl aktiviteter som process. Ett flertal möten har ägt 
rum mellan Länsstyrelsen och Region Jönköpings län för att 
identifiera kommande samarbetsområden. Rapport med förslag 
överlämnas nu för beslut. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2016-05-17 
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-11 

 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Anders Berglund föreslår ett tillägg i handlingen om att små och 
medelstora företag skulle omnämnas i texten samt att man även 
textmässigt värderar upp och lägger till den informella 
kompetensens betydelse.  
 
Ordföranden föreslår att ovanstående tillägg ges som ett uppdrag 
till regionledningskontoret. 
 
Beslutet skickas till  
Regionstyrelsen  

§ 83 Samverkansavtal avseende 
naturbruksutbildning i Jönköpings län – 
revidering av överenskommelse 
Diarienummer: RJL 2016/1458 
 
Beslut  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 
att 

1. Det gällande samverkansavtalet kompletteras med ett 
tilläggsavtal.  
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2. Vad gäller elever på introduktionsprogrammen ersätts 
Regionen av kommunerna enligt riksprislistan för 
Nationella program och inriktningar  
 

3. Uppdra åt ordföranden och direktör för utbildning och 
kultur att skriva under avtalet.  

Sammanfattning  
Tilläggsavtalet innebär förtydligande av den verksamhet som 
redan bedrivs inom introduktionsprogram och gymnasiesärskola. I 
tilläggsavtalet utökas antalet avstämningstillfällen av antalet 
elever till sju gånger per år istället för två gånger per år. 
Fakturering sker som tidigare två gånger per år. Ingen av de 
föreslaga förändringarna påverkar de ekonomiska 
förutsättningarna. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2016-05-1 
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-29 

 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Vid ärendets behandling framför Mari Lindahl, Gun Lusth, 
Torbjörn Eriksson samt Jon Heinpalu, vikten av att Regionen har 
en tydlig ambition gällande att elever vid naturbruksutbildningar 
alltid ska ha en möjlighet att kunna fortsätta vidare till en 
högskoleutbildning efter studier på naturbruksgymnasier.  
 
Nämnden beslutar att ovanstående förslag skickas med som 
nämndens intentioner i det fortsatta arbetet  
 
Beslutet skickas till  
Utbildning och kultur 

§ 84 Övrig fråga 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet föreslår genom Anders 
Berglund att man under nämnden inrättar en delegation på fem 
ledamöter till Smålands Musik och Teater. Delegationen föreslås 
börja sitt arbete under januari 2017.  
Ordföranden föreslår att frågan bereds av nämndens presidium.  
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Beslutet skickas till  
Presidiet för Nämnden Arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet.   

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Malin Olsson  
Ordförande 

 

 

 

 

 

 

Jon Heinpalu 

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


	Sammanfattning Internationella Handelshögskolan har många utländska studenter som utgör en outnyttjad resurs i regionen med tanke på deras kunskap och kännedom om regionen de kommer ifrån. Idag väljer alltför få att efter avslutade studier här, söka ett jobb i regionens företag. Ett sätt att öka kontakterna mellan utländska studenter och företag i regionen är att medverka till att studenterna under sin studietid erbjuds praktikplatser (internship) i företag här. Idag är det ytterst få som har praktikplats regionalt eftersom man själv måste söka sin plats.

