
 

 Sign 

 

 

PROTOKOLL 1(9) 

Diarienummer 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad 
näringsliv och attraktivitet 
Tid: 2016-06-16, kl 09:00-10:30 

Plats: Regionens hus, sal A 

Närvarande: Beslutande:  
Malin Olsson (M), ordförande 
Torbjörn Eriksson (KD) närvarande from kl. 09:30 §4 
Maria Hörnsten (S)  
 
Övriga:  
Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör  
Göran Stenström, tf. direktör utbildning och kultur  
Lars Wallström, controller  
Linda Byman, nämndsekreterare 
   

§1  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utsänt förslag med tillägg 
av följande ärenden: 
projekt KKN kompetens 
Ansökan gällande hållbara natur- och kulturupplevelser 
 
Maria Hörnsten (S) önskar diskutera nämndens budget samt 
återkoppla om det sydsvenska sammarbetet. 

 

§2  Aktuell information 
Lars Wallström, controller informerar om att månadsrapport för 
maj månad kommer att redovisas vid kommande 
nämndsammanträde 2016-06-29.  
 
Presidiet önskar att en skuggredovisning och uppföljning av 
besöksstatistiken för Smålands musik och teater tas fram. 
 
Informationsärenden till nämnden 2016-06-29 

• Verksamhetsberättelse Sörängens folkhögsskola 
• Barnfilmbyn 
• Innovation Runway 
• Smart Housing 
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§3  Budget och verksamhetsplan 2017 
Diarienummer: RJL 2016/374 
 
Sammanfattning 
Partigrupperna M, KD, C och L lade fram förslag till budget med 
verksamhetsplan 2017 och flerårsplan 2018-2019 vid 
nämndsammanträdet 2016-06-01. 
 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Oppositionen återkommer med förslag till budget och 
verksamhetsplan vid kommande nämndsammanträde 2016-06-29.  

 

§4  
 
Översyn av regelverk för kulturbidrag, regional 
utveckling samt bidrag till politiska 
ungdomsorganisationer 
Diarienummer: RJL 2016/512 
 
Beslut 
Presidiet föreslår nämnden besluta att  

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

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  

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-06-07 
 

Beslutet skickas till  
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
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§5  
  
Granskning av årsredovisning 2015 
Diarienummer: RJL 2016/1149 
 
Beslut  
Presidiet föreslår nämnden besluta 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  

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-31 
• Granskningsrapport 2015 

 
Beslutet skickas till  
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. 

 

§6  
 
Fjärrundervisning - samverkan mellan länets 
kommuner 
Diarienummer: RJL 2016/1781 
 
Beslut  
Presidiet föreslår nämnden besluta att  

• bevilja förstudien ”Fjärrundervisning – samverkan mellan 
länets kommuner” med projekttiden 2016-08-15 – 2017-
06-16, regionala projektmedel ur regionala tillväxtmedel 
enligt följande:  

År 2016      135 000 kr  

År 2017      164 000 kr 
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Beslutet förutsätter och grundas på att övrig i ansökan 
upptagen medfinansiering infrias. 

 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-19 
• Underlag till projektbeslut  

 
Beslutet skickas till  
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. 

§7  
 
Ansökan om bidrag – Jönköpings läns FN-
distrikt 
Diarienummer: RJL 2015/966 
 
Beslut  
Presidiet föreslår nämnden besluta att  

• avslå ansökan om bidrag 
 
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 
 
Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-26 
• Ansökan om landstingsbidrag från Jönköpings läns FN 

distrikt 
 
Beslutet skickas till  
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. 
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§8  
 
Ansökan om att bedriva YH-utbildning 
”Driftledare lantbruk” vid Stora Segerstad 
naturbruksgymnasium 
Diarienummer: RJL 2016/1805 
 
Beslut  
Presidiet föreslår nämnden besluta 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  

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-27 
 
Beslutet skickas till 
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

 

§9  Projekt KKN kompetens 
Diarienummer: RJL 2016/1435 
 
Beslut  
Presidiet föreslår nämnden besluta att  
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• 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  

                  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  

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-06-13 
• Underlag till projektbeslut 
• Ansökan om regionala projektmedel Jönköpings län 

daterad 2016-06-13 
 
Beslutet skickas till 
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

§10  Utveckla hållbara natur- och kulturupplevelser 
för export i Region Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2016/1144 
 
Beslut  
Presidiet föreslår nämnden besluta att  

• Projektet ”Utveckla hållbara natur- och kulturupplevelser 
för export i Region Jönköpings län” med projekttiden 
2016-06-10- – 2019-12-31, beviljas projektmedel ur 
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Regionala utvecklingsmedel enligt följande: 

 
   År: 2016 55 000 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 

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-06-15 
• Underlag till projektbeslut  
• Ansökan om regionala projektmedel Jönköpings län, 

daterad 2016-04-10 
 
Beslutet skickas till 
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. 

§11  Konferens 250 möjligheter 
 
Beslut 
1 representant från varje parti beviljas delta vid konferensen, 250 
möjligheter i Jönköping 7-8 september. 
 
Sammanfattning 
Konferensen 250 möjligheter arrangeras vid Högskolan i 
Jönköping den 7-8 september, där bland annat Region Jönköpings 
län är en av arrangörerna.  
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Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden Malin Olsson (M) föreslår att 1 representant från 
varje parti ges möjlighet att delta vid konferensen. 
Maria Hörnsten (S) yrkar att 2 representanter från respektive 
block ska beviljas att delta vid de konferenser där Region 
Jönköpings län är medarrangör. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden ställer de två förslagen under proposition och finner  
yrkandet från ordföranden antaget. 
Omröstning sker 
Den som bifaller yrkandet från ordföranden röstar ja 
Den som bifaller yrkandet från S röstar nej 
 
Omröstningsresultat 
Malin Olsson (M) Ja 
Maria Hörnsten (S) Nej 
Torbjörn Eriksson (KD) Ja 
 
Presidiet har alltså med 2 ja röster mot 1 nej-röst bifallit förslaget 
från ordföranden. 
 
Beslutet skickas till  
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. 

§12  Kurser och konferenser 
Presidet beslutar bevilja deltagande i följande konferenser/kurser  
 

• Europaforum Småland/Blekinge, Kalmar 18 november 
Beviljas att delta: Malin Olsson (M) och Maria Hörnsten 
(S). 

• RUS-konferens, 23 november i Jönköping 
Samtliga ordinarie ledamöter beviljas att delta. 

 
Presidiet beslutar avstå följande konferenser/kurser: 

• Hacka bibblan, 13 oktober i Vaggeryd 
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§13  Planering inför kommande möten 
Vid sammanträdet den 13 september planeras följande 
informationspunkter. 

• Internationalisering  
• Europa direkt  
• AER, Assembly of European Regents 

 

§14  Övriga Frågor 
Vid nämndens sammanträde 2016-05-31 föreslog partigrupperna 
S och MP att man under nämnden inrättar en delegation på fem 
ledamöter till Smålands Musik och Teater. 
 
Presidiet föreslår att Per-Ola Nilsson, verksamhetschef kultur, 
Smålands musik och teater tillsammans med Lars Johansson, 
direktör utbildning och kultur bjuds in till presidiet den 1 
september för att diskutera dialog och styrning. 
 
Maria Hörnsten (S) rapporterar från sitt deltagande vid det 
sydsvenska sammarbetet den 1 juni. 

 

 

Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras 

 

Malin Olsson 
Ordförande 

  
 
 
 
 


