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Diarienummer

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 85-98
Tid:

2016-06-29, kl 13:00-17.25

Plats:

Regionens hus, sal A

Närvarande:

Beslutande:
Malin Olsson, (M) ordförande
Torbjörn Eriksson (KD) 1:e vice ordförande
Maria Hörnsten (S) 2:e vice ordförande
Valendona Dobra (S) ersätter Jonas Magnusson (S)
Martina Jansson (S)
Anders Berglund (S)
Annika Hansson (S) närvarande tom kl. 15.00 §§ 85-89
Henrik Tvarnö (S) ersätter Annika Hansson from kl 15.0017.20 §§ 89-91
Carina Bardh (M) ersätter Annika Hansson (S) from kl.
17.20 §§ 92-98
Jon Heinpalu (MP)
Anders Gustavsson (SD)
Tomas Erazim (M)
Gun Lusth (M)
Raymond Pettersson, (C) ersätter Per Eriksson (C)
Jonas Lindahl (KD) närvarande tom kl. 16.00 §§ 85-89
Monica Samuelsson (KD) ersätter Jonas Lindahl (KD)
from kl. 16.00-17.00 § 90
Irene Oskarsson (KD) ersätter Jonas Lindahl (KD) from
kl.17.00 §§ 92-98
Mari Lindahl (L)
Lennart Karlsson (V)
Ersättare:
Henrik Tvarnö (S) 1:e ersättare
Kjell Ekelund (S) närvarande tom kl. 14.45 §§ 85-89
Morgan Malmborg (KD) 1:e ersättare
Carina Bardh (M)
Monica Samuelsson (KD) 1:e ersättare
Irene Oskarsson (KD)
Övriga:
Robert Glader, projektledare Barnfilmbyn, § 89
Gustav Österström, Innovation Runway, § 89
Lars Birging, Innovation Runway, § 89
Carola Öberg, Innovation Runway, § 89
Mikael Ludvigsson, Smart Housing, § 89
Henrik Bjarnbäck, rektor Sörängens folkhögskola,§§ 85-89
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Agneta Jansmyr, regiondirektör
Lars Johansson, utbildnings- och kulturdirektör
Elisabeth Eriksson, enhetschef regional utveckling
Lars Wallström, controller
Linda Byman, nämndsekreterare
Lena Bohman Hjelmstedt, sakkunnig samhällsplanering,
§§ 89-98
Mikael Gustavsson, sakkunnig näringsliv, § 89
Anna Sickeldal, ekonom, §§ 89-98
Sophia El Masry, EU-samordnare, § 89
Ola Olsson, sakkunnig arbetsmarknad, §§ 90-98
Stefan Schoultz, utredare, §§ 89-90
Sofia Ericsson, kulturutvecklare, § 90
§ 85

Val av protokollsjusterare
Nämnden väljer Anders Gustafsson (SD) att justera protokollet
tillsammans med ordföranden.

§ 86

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag, med följande
justering punkten informationshandlingar utgår.

§ 87

Anmälan av delegationsärenden
Diarienummer: RJL 2016/56
Delegationsärenden anmäls och läggs till handlingarna enligt
sammanställning.

§ 88

Anmälan av kurser och konferenser
Ordföranden redogör för av presidiet beviljade kurser och
konferenser.
• 1 ledamot från varje parti beviljas delta vid konferensen
250 möjligheter ,den 7-8 september i Jönköping.
• Malin Olsson (M) och Maria Hörnsten (S) beviljas delta
vid konferensen Europaforum Småland/Blekinge, den 18
november i Kalmar.
• Samtliga ordinarie ledamöter beviljas delta vid RUSkonferensen den 23 november i Jönköping.
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§ 89

2016-06-29, kl 13:00-17.25

Aktuell information
Lars Johansson, utbildnings- och kulturdirektör informerar om
aktuella och pågående projekt.
Robert Glader projektledare informerar om projekt Barnfilmbyn i
Mariannelund.
Gustav Österström, Carola Öberg och Lars Birging informerar om
Innovation Runway, projektet är en extern innovationsresurs för
företag i Jönköpings län.
Mikael Ludvigsson informerar om Smart housing Småland, en
internationellt ledande innovationsmiljö.
Agneta Jansmyr, regiondirektör rapportetar om statliga medel för
flyktingarbete.
Lars Wallström redogör för aktuell månadsrapport till och med
maj 2016.
Stefan Schoultz, utredare, informerar om stiftelsen Jönköpings
läns museum.

§ 90

Översyn av regelverk för kulturbidrag, regional
utveckling samt bidrag till politiska
ungdomsorganisationer
Diarienummer: RJL 2016/512
Beslut
Nämnden för arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet föreslår
regionfullmäktige besluta att.
•

revidering av regelverk för kulturbidrag, regional
utveckling samt bidrag till politiska ungdomsorganisationer godkänns.
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•
•

I de fall lydelsen ”betalande medlemmar” förekommer i
texten ska ordet betalande strykas.
punkten, ”få finansiellt stöd även från minst en annan
aktör” stryks.

Sammanfattning
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har
beslutat och givit direktiv för att utifrån nuvarande regelverk göra
en översyn av kulturbidrag, projektbidrag inom regional
utveckling samt bidrag till de politiska ungdomsförbunden.
Regionledningskontoret redovisar förslag till förbättringar i nu
gällande regelverk.
Beslutsunderlag
• Presidiets protokollsutdrag daterad 2016-06-16
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-06-07
• Policy och riktlinjer för bidragsgivning inom områdena
folkhälsa, utbildning och kultur daterad 2016-06-01
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Jon Heinpalu (MP) föreslår att i de fall lydelsen ”betalande
medlemmar” förekommer i texten ska ordet betalande strykas.
Raymond Pettersson (C) yrkar att punkten, ”få finansiellt stöd
även från minst en annan aktör” stryks på sid 4.
Nämnden föreslår i övrigt att mindre språkliga justeringar i texten
kan göras.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
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§ 91

2016-06-29, kl 13:00-17.25

Budget och verksamhetsplan 2017
Diarienummer: RJL 2016/374
Beslut
Nämnden för arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet beslutar
att.
• överlämna budgetförslag med verksamhetsplan för 2017
till regionstyrelsen.
Reservationer
Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig till förmån för
eget tilläggsyrkande.
Sammanfattning
Nämnden redovisar i föreliggande skrivelse sitt förslag till budget
med verksamhetsplan 2017. I missiv beskrivs särskilda behov.
Förslaget överlämnas till regionstyrelsen.
Beslutsunderlag
• Missiv daterad 2016-06-29
• Presidiets protokollsutdrag daterad 2016-06-16
• Budget 2017 med verksamhetsplan och flerårsplan 20182019
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden Malin Olsson (M) föreslår att Alliansens
budgetförslag med verksamhetsplan överlämnas till
regionstyrelsen. Samt att budgetyrkanden från Vänsterpartiet och
Sverigedemokraterna biläggs protokollet som
protokollsanteckningar, då förslagen saknar finansiering.
Maria Hörnsten (S) för partigrupp S och MP ställer sig bakom
Alliansens förslag men yrkar att Socialdemokraterns och
Miljöpartiets förslag läggs med som ett tilläggsyrkande till
Alliansens förslag.
Ordföranden Malin Olsson (M) yrkar avslag på Maria Hörnstens
(S) tilläggsyrkande för partigrupp S och MP, på grund av att
förslaget saknar finansiering.
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Beslutsgång
På ordförandens fråga bifaller nämnden Alliansens förslag till
budget och flerårsplan 2017 men
avslår Maria Hörnstens förslag att S och MP:s budgetförslag läggs
som ett tilläggsyrkande till Alliansens budget på grund av att
förslaget saknar finansiering.
Votering begärs, med följande propositionsordning:
Den som bifaller ordföranden Malin Olssons (M) förslag om
avslag, röstar JA.
Den som bifaller yrkandet från Maria Hörnsten (S) om att S och
MP:s budgetförslag läggs som ett tilläggsyrkande till Alliansens
budget röstar NEJ.
JA röstar följande ledamöter:
Anders Gustafsson (SD), Tomas Erazim (M), Gun Lusth (M),
Raymond Pettersson (C), Mari Lindahl (L), Torbjörn Eriksson
(KD), Malin Olsson (M)
NEJ Röstar följande ledamöter:
Valendona Dobra (S), Martina Jansson (S), Anders Berglund (S),
Henrik Tvarnö (S), Jon Heinpalu (MP), Maria Hörnsten (S)
Avstår: Lennart Karlsson (V)
1 ledamot är frånvarande
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har alltså
med 7 ja-röster, mot 6 nej-röster bifallit ordförandens förslag.
Protokollsanteckningar
Bilaga 1, Sverigedemokraterna Budget 2017 till nämnd för
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Bilaga 2, Vänsterpartiet, Budgetyrkande 2017 till nämnd för
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Sign

PROTOKOLL

7(12)

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 85-98
Tid:

§ 92

2016-06-29, kl 13:00-17.25

Granskning av årsredovisning 2015
Diarienummer: RJL 2016/1149
Beslut
Nämnden arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet beslutar att
• ställa sig bakom föreliggande tjänsteskrivelse som svar till
regionens revisorer.
Sammanfattning
Region Jönköpings läns revisorer redovisar genom skrivelse
2016-04-07 sin granskning av regionstyrelsens årsredovisning för
2015. Revisorerna lämnar ett antal rekommendationer.
I föreliggande tjänsteskrivelse redovisas vilka åtgärder som
regionstyrelsen samt respektive nämnd vidtagit och planerar med
bäring på de rekommendationer som revisorerna redovisar.
Beslutsunderlag
• Presidiets protokollsutdrag daterat 2016-06-16
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-31
• Granskningsrapport 2015
Beslutet skickas till
Regionens revisorer

§ 93

Fjärrundervisning - samverkan mellan länets
kommuner
Diarienummer: RJL 2016/1781
Beslut
Nämnden arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet beslutar att
• Bevilja förstudien ”Fjärrundervisning- samverkan mellan
länets kommuner” med projekttiden 2016-08-15--201706-16, regionala projektmedel ur regionala tillväxtmedel
enligt följande:
År 2016 135 000 kr
År 2017 164 000 kr
Beslutet förutsätter och grundas på att övriga i ansökan
upptagen medfinansiering infrias.
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Sammanfattning
Kommunerna i Jönköpings län har för avsikt att samarbeta genom
att köpa fjärrundervisning i modersmål och studiehandledning av
varandra på entreprenad. Syftet med förstudien är att undersöka
förutsättningarna för samverkan inom de områden elever har rätt
till enligt skollagen, men som inte kan tillgodoses idag p.g.a.
personalbrist.
En koordinator för projektet anställs som ska ansvara för
utveckling av teknik, metoder och fortbildning till berörd
skolpersonal samt förbereda genomförandefasen. Förstudien ska
lägga grunden till ett bestående samarbete.
Beslutsunderlag
• Presidiets protokollsutdrag daterat 2016-06-16
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-19
• Underlag till projektbeslut
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret - Regional utveckling
§ 94

Ansökan om bidrag – Jönköpings läns FNdistrikt
Diarienummer: RJL 2015/966
Beslut
Nämnden arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet beslutar att
• Avslå ansökan.
Sammanfattning
Enligt gällande regelverk kan bidrag utgå till inom länet
verksamma organisationer, sammanslutningar och enskilda som
bedriver verksamhet inom kulturområdet och där bidrag inte kan
inordnas i bidragsgivning inom andra områden.
Inlämnad verksamhetsplan har inte stöd enligt fastställt regelverk
samt beslutad kulturplan för att erhålla bidrag.
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Beslutsunderlag
• Presidiets protokollsutdrag daterat 2016-06-16
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-26
• Ansökan om landstingsbidrag från Jönköpings läns FN
distrikt
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret - Regional utveckling
Utbildning och kultur stab
Jönköpings läns FN-distrikt
§ 95

Ansökan om att bedriva YH-utbildning
”Driftledare lantbruk” vid Stora Segerstad
naturbruksgymnasium
Diarienummer: RJL 2016/1805
Beslut
Nämnden arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet beslutar att
• Godkänna ansökan till yrkeshögskolemyndigheten för att
återuppta Yrkeshögskoleutbildningen ”driftledare
lantbruk”.
Sammanfattning
Utbildningen ”Driftledare lantbruk” har bedrivits vid Stora
Segerstad naturbrukscentrum under många år. Yrkeshögskolemyndigheten avslog ansökan 2015, med motiveringen
konkurrensskäl och att ”andra utbildningar, inom samma
yrkesområde, i högre grad svarar mot arbetsmarknadens behov”.
Nu vill ledningsgruppen för skolan, som har enhälligt stöd från
näringslivets representanter, göra en ny ansökan. Förra årets
ansökan ska användas som bas med vissa mindre justeringar av
kursplan och innehåll för att bättre tillgodose arbetsmarknadens
behov. Ansökan kommer att bearbetas av skolans ledningsgrupp
under sommaren för att vara Yrkeshögskolemyndigheten tillhanda
före sista ansökningsdag som är den 6 september 2016.
Beslutsunderlag
• Presidiets protokollsutdrag daterat 2016-06-16
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-27
Sign

PROTOKOLL

10(12)

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 85-98
Tid:

2016-06-29, kl 13:00-17.25

Beslutet skickas till
Utbildning och kultur stab
Stora Segerstad Naturbrukscentrum
§ 96

Ansökan om bidrag – projekt KKN kompetens
Diarienummer: RJL 2016/1435
Beslut
Nämnden arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet beslutar att
• Region Jönköpings läns projektet ”KKN Kompetens” med
projekttiden 2016-06-27 – 2017-05-31, beviljas regionala
projektmedel ur det statliga anslaget 1:1 enligt följande:
År 2016 125 000 kr
År 2017
90 000 kr
Beslutet förutsätter och grundas på att övrig i ansökan
upptagen medfinansiering infrias.
Sammanfattning
Region Jönköpings län vill i projektet KKN-kompetens sprida
redan uppbyggd kunskap tillsammans med kompletterande
kunskap som kommer byggas upp inom ramen för projektet.
Kunskapen kommer ligga till grund för gemensamma insatser
under och efter projektet. Projektet kommer också förverkliga den
del av resultatet från förstudien om högre konstnärliga
utbildningar i Jönköpings län som handlar om att höja
kompetensen bland länets beslutsfattare och ansvariga
tjänstepersoner.
Beslutsunderlag
• Presidiets protokollsutdrag daterat 2016-06-16
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-06-13
• Underlag till projektbeslut
• Ansökan om regionala projektmedel Jönköpings län
daterad 2016-06-13
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret - Regional utveckling
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§ 97
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Bidrag- Utveckla hållbar natur- och
kulturupplevelser för export i Region
Jönköpings län
Diarienummer: RJL 2016/1144
Beslut
Nämnden arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet beslutar att
• Projektet ”Utveckla hållbara natur- och kulturupplevelser
för export i Region Jönköpings län” med projekttiden
2016-06-10- – 2019-12-31, beviljas projektmedel ur
Regionala utvecklingsmedel enligt följande:
År: 2016
55000 kr
2017 1 400 000 kr
2018 1 400 000 kr
2019 1 400 000 kr
Beslutet förutsätter och grundas på att övrig i ansökan
upptagen medfinansiering infrias.
Sammanfattning
Meningen med projektet är att skapa resor med innehåll som
stärker regionens attraktivitet för turister. Detta ska ske genom att
ta till vara länets unika natur och kultur och kombinera detta med
måltidsupplevelser. Tre speciella destinationer är utvalda att ingå:
Östra Vätterbranterna med Gränna och Visingsö, Isabergsområdet
och Store Mosse samt Skiröområdet. Projektet riktar sig även till
turismrelaterade företag inom företag, måltider, transporter,
aktiviteter och service/handel, rådgivare och lokala beslutsfattare
Beslutsunderlag
• Presidiets protokollsutdrag daterat 2016-06-16
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-06-15
• Underlag till projektbeslut
• Ansökan om regionala projektmedel Jönköpings län,
daterad 2016-04-10
Beslutet skickas till
Smålands Turism AB
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§ 98
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Övrig fråga
För att samordna med tjänstemännens deltagande i nämnden för
trafik, infrastruktur och miljö, beslutas att sammanträdet för
Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, 2016-09-13 börjar
kl.14.00.

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Malin Olsson
Ordförande

Anders Gustafsson

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

Sign

Bilaga 1

Budget 2017

Nämnd för Arbetsmarknad- Näringsliv och Attraktivitet ANA
Sverigedemokraterna återkommer med ett vägt budgetförslag i höst
De statliga medel som ska lindra påfrestningarna på grund av ökad invandring bör hanteras i
samband med höstens budget. Att skapa utökningar enbart med koppling till asylsökande är inte
rimligt. Medlen bör istället gå in i de vårdverksamheter som är mest ansatta.
Vi tror det vore nödvändigt att man gör en genomlysning av administration/personal inom
Regional Utveckling. Detta borde gjorts redan i samband med regionbildningen.
Arbetsuppgifterna har förändrats sedan Regionförbundet och gör så ständigt. Då är det viktigt att
man kan ta nya grepp även i medarbetarfrågorna. Vi tror också det kan resultera i att man slipper
utöka personalstyrkan med nya handläggare.
Folkhögskolorna har färre antal sökande, renoveringsbehov på fastigheter och svårt att hitta rätt
kompetens. Mot den bakgrunden krävs en analys av huruvida det är ekonomiskt försvarbart att på
sikt driva folkhögskolorna på det sätt som görs idag. Finns det samordningsvinster med att
optimera lokalerna, utlokalisera till tomma lokaler, se över utbudet?
Kvantitativa mål för kulturen får inte skapa hinder för utvecklingen.
Vi ser positivt på att kulturarbetare med uppdrag i regionens verksamhet ska anställas på heltid.
Då ska också arbetsuppgifterna anpassas till att motsvara heltid. Projektanställning på heltid är
också en möjlighet. Detta kan finansieras av bidragen till studieförbunden.
Kulturplanens handlingsplaner och förändringar i statens regelverk för avdrag för sångare och
musiker kan också finansieras från bidragen till studieförbund.
Att större nybyggnationer för med sig inköp och investeringar är naturligt. Målet att 1 % av detta
måste gå till konst är däremot något som måste ses över. Istället borde man få äska medel för
konstinköp beroende på vad det är för projekt.
Yrkanden
-genomför en genomlysning av administration/personal inom Regional Utveckling.
-genomför en analys av lokalbehov och kursutbud på folkhögskolorna.
-lyft upp frågan om 1 % målet för konstnärlig utsmyckning till fullmäktige.

2016-06-22
Vänsterpartiet i Region Jönköpings län

Vänsterpartiets budgetyrkanden 2017
Nämnd för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vänsterpartiet återkommer med finansiering och ram för sin totalbudget vid
regionstyrelsen budgetsammanträde. Det kommer dock att inbegripa justering
av skattesats och förändringar av ett antal budgetposter.
*Blanksteg markerar nytt yrkande. Fetstilt är vartannat yrkande för att underlätta genomläsning.
Region Jönköpings län arbetar fram en policy för att beskriva samverkan med amatörföreningar och
yrkesverksamhet inom dans, teater och musikverksamhet. Detta för att möjliggöra goda och
likvärdiga villkor för amatörföreningar i länet. I policyn ska även beskrivning av bidragsformer lyftas
fram och förtydligas för att hitta nya vägar fram till amatörerna i regionen.
Amatörernas möjlighet att bruka kulturhuset Spiras lokaler genomlyses för att få till stånd en
rimlig kostnadsbild för amatörföreningarna.
Regionen skall arbeta för att ett nytt system för kulturstöd inrättas. I det nya systemet skall det finnas
riktlinjer för vem som har rätt att besluta om de olika stöden samt att amatörprojekt kan beredas
stöd med ansökningar så att de har en chans att hävda sig mot yrkesprojekt. Den totala ramen
projektstöd till kulturverksamhet skall öka.

Region Jönköpings län i förnyelsearbetet kring den internationella policyn lyfter fram och söker
internationella samarbeten även utanför Europas gränser. Världen är global och internationellt
samarbete är en form av symbios.
Regionen utvidgar sitt arbete med sjukhusclowner så att regionen åtminstone lägger motsvarande en
heltidstjänst för ändamålet och att detta kommer våra samtliga sjukhus till godo.

Regionen intensifierar sitt arbete för integration. Kultur och idrott har vid sidan av arbete alltid
varit en av de allra träffsäkraste integrationskällorna. En integrationsplan tas fram för att klara av
integrationsutmaningarna på lång sikt. Målet bör vara att fler av de flyktingar och invandrare som
kommit till vår region kommer i arbete samt att deras engagemang i kulturlivet stärks.

2016-06-22
Vänsterpartiet i Region Jönköpings län
Se över arbetssättet för och nyttan med så kallade företagscheckar. Samtidigt genomförs en
utvärdering av företagscheckarna och dess betydelse för regionens utveckling. Insynsmöjligheten i de
projekt som stöds med företagscheckar måste förtydligas.

En översikt av all den konst som region förvaltar och äger görs. Syftet med översiktet är att ta fram
en strategi för hur regionen maximerar nyttan med konsten.

