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Diarienummer

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 99-116
Tid:

2016-09-13 kl:14.00-16.35

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Närvarande:

Beslutande:
Malin Olsson, (M) ordförande
Torbjörn Eriksson (KD) 1:e vice ordförande
Maria Hörnsten (S) 2:e vice ordförande
Fredrik Johansson (S) ersätter Jonas Magnusson (S)
Martina Jansson (S)
Anders Berglund (S)
Valendona Dobra (S) ersätter vakant (S)
Eva Ekenberg (MP) ersätter Jon Heinpalu (MP)
Anders Gustafsson (SD)
Tomas Erazim (M)
Gun Lusth (M)
Per Eriksson (C)
Jonas Lindahl (KD)
Mari Lindahl (L)
Irene Oskarsson (KD) ersätter Lennart Karlsson (V)
Ersättare:
Annki Stark (S) 1:e ersättare
Kjell Ekelund (S) 1:e ersättare
Morgan Malmborg (SD) 1:e ersättare
Carina Bardh (M) 1:e ersättare
Lars Carlborg (M) 1:e ersättare, närvarande tom
kl.16.20
Raymond Pettersson (C) 1:e ersättare
Margareta Andersson (KD) 1:e ersättare
Övriga:
Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör
Lars Johansson, utbildnings- och kulturdirektör
Lars Wallström, controller
Linda Byman, nämndsekreterare
Lena Bohman Hjelmstedt, sakkunnig
samhällsplanering
Karolina Borg, sakkunnig näringsliv
Erik Engsbråten, rektor Värnamo folkhögskola
Jörgen Lindvall, kulturchef
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§99
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Val av protokolljusterare
Nämnden väljer Tomas Erazim (M) att justera protokollet
tillsammans med ordföranden.

§100

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag, med tillägg av ett
extra elevärende.

§101

Anmälan av informationshandlingar
Diarienummer: RJL 2016/54
Sammanställning av informationshandlingar anmäls och läggs till
handlingarna.

§102

Anmälan av delegationsbeslut
Diarienummer: RJL 2016/56
Sammanställning av delegationsbeslut anmäls och läggs till
handlingarna.

§103

Anmälan av kurser och konferenser
Ordföranden redogör för av presidiet beviljade kurser och
konferenser.
• Share Music & performing arts. Jämlik scen - NU,
1 september, Stockholm.
Malin Olsson (M) deltog vid konferensen.
• SKL Kulturkonferens 2016, Gör det möjligt, 17-18
oktober, Skövde.
1 från den politiska ledningen och Jon Heinpalu (MP)
deltar vid konferensen.
• Styrelsekurs för folkhögskolestyrelser, 20-21 oktober,
Stockholm.
Nämnden beslutar att avstå från kursen, inför kommande
höstmöte.
• Industridagen 2016, 17-18 oktober, Malmö
Malin Olsson (M) och Jonas Magnusson (S) utses att
delta.
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§104

Informationsärenden och aktuellt
Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör, informerar om sitt
deltagande vid styrelsemötet för Almi och om dialogmötet vid
tjänstemannaforum.
Lars Johansson informerar:
• ökat elevantal på naturbruksgymnasierna
• möjligheten om ett minimejeri vid Tenhults
naturbruksgymnasium utreds
• ny ledningsstruktur inom utbildning och kultur, fördelad
över kultur, gymnasiskolor och folkhögskolor
• nya uppsättningar i höst vid Smålands musik och teater
• jubileumsfest, Värnamo folkhögskola 140 år
Lars Wallström, controller, presenterar månadsrapport per augusti
2016 samt det ekonomiska läget för Region Jönköpings län.
Vidare informeras om olika typer av projektkostnader, 1:1-medel
samt regionala utvecklingsmedel.
Erik Engsbråten, rektor vid Värnamo folkhögskola presenterar
årsredovisning 2015 och aktuella framtidsfrågor för skolan.
Lars Johansson informerar om kulturrådets rapport och den
regional fördelning av kulturrådets bidragsgivning 2015.
Regionledningskontoret har av presidiet fått i uppdrag att
kontakat kulturrådet för dialog inför bidragsgivning 2017 samt att
ta fram underlag för en särskild framställan.
Ulrika Geeraedts informerar om det internationella arbetet inom
Region Jönköpings län, samarbetspartners, brysselkontoret, AER
m.fl.
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Verksamhetsberättelser 2015 Sörängens
folkhögskola och Värnamo folkhögskola
Diarienummer: RJL 2016/1461, 2411
Beslut
Nämnden för arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet beslutar
godkänna.
• verksamhetsberättelser 2015 för Sörängens folkhögskola
och Värnamo folkhögskola.
Sammanfattning
Enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen,
bilaga 2 ska årsredovisning årligen upprättas och sändas till
Folkbildningsrådet. Den ekonomiska redovisningen ska omfatta
resultaträkning. Av årsredovisningen ska tydligt framgå hur
mycket folkhögskolan erhållit i statsbidrag från folkbildningsrådet
och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och
Myndigheten för yrkeshögskolan. Eventuella övriga statliga
medel ska också redovisas.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2016-08-31
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-27
• Verksamhetsberättelse 2015 Sörängens folkhögskola
• Verksamhetsberättelse 2015 Värnamo folkhögskola
Beslutet skickas till
Regional utveckling / Utbildning och kultur stab

§106

Remiss Ds 2016:24 Yttrande över validering
med mervärde
Diarienummer: RJL 2016/2426
Beslut
Nämnden för arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet beslutar
att.
• godkänna föreliggande yttrande som svar till
Utbildningsdepartementet
Sign
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Sammanfattning
Validering handlar om att synliggöra, värdera, dokumenteran och
ge erkännande åt människors tidigare lärande och kunskaper.
Validering är ett viktigt verktyg för det livslånga lärandet, ökad
anställningsbarhet och för en ökad rörlighet på arbetsmarknaden.
Väl fungerande system för validering inom utbildnings- och
arbetsmarknadsområdet bedöms kunna bidra till betydande
samhällsekonomiska vinster.
Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2015 att ett
sammanhållet, nationellt och permanent system för validering ska
införas.
Förslagen i promemorian syftar till att tydliggöra ansvaret för
validering så att det skapas bättre möjligheter för en nationell och
mer överskådlig struktur som bidrar till en ökad tillgänglighet för
den enskilde.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2016-08-31
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-11
• Utbildningsdepartementets promemoria Validering med
mervärde Ds 2016:24
Beslutet skickas till
Utbildningsdepartementet
§107

Social innovation för regional utveckling (SIRU)
Diarienummer: RJL 2016/2123
Beslut
Nämnden för arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet beslutar
att.
• Projektet SIRU med projekttiden 2016-11-01 – 2019-1231,beviljas regionala projektmedel ur det statliga anslaget
1:1 enligt följande:
År: 2017
2018
2019

788 216 kr
761 151 kr
764 348 kr
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Beslutet förutsätter och grundas på att övrig i ansökan
upptagen medfinansiering infrias.
Sammanfattning
Projektet är en förlängning av den förstudie som Coompanion
tillsammans med Jönköping University och Studieförbundet
Vuxenskolan genomfört under 2015 och 2016. Förstudien
finansierades bland annat av Region Jönköpings län. Projektet
kommer att söka om finansiering via Eruf och är ett
samverkansprojekt med Jönköping University. Projektets mål är
att skapa en infrastruktur för social innovation och
samhällsentreprenöriella initiativ.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2016-08-31
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-07-07
• Underlag till projektbeslut
• Ansökan om regionala projektmedel Jönköpings län
inkommen 2016-06-22
Beslutet skickas till
Coompanion Jönköpings län
§108

Finansiering av regional skogsstrategi Småland
Diarienummer: RJL 2016/2704
Beslut
Nämnden för arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet beslutar
att.
• Projektet Regional Skogsstrategi Småland beviljas
regionalt verksamhetsstöd ur Regional tillväxtmedel enligt
följande:
1. År 2016: 163 676 kr
2. Dessutom bidrar regionens medarbetare med arbetstid
motsvarande 75 543 kronor
Sammanfattning
En skogstrategi ska arbetas fram för hela Småland. Länsstyrelsen
i Kalmar län är projektägare och samtliga länsstyrelser,
regioner/regionförbund delar på kostnaderna. Strategin ska bidra
Sign

PROTOKOLL

7(13)

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 99-116
Tid:

2016-09-13 kl:14.00-16.35

till en utveckling där företagande med koppling till skogens
resurser stärks och där fler av skogens värden nyttjas på ett
hållbart sätt. Den ska också tydliggöra skogens roll för Smålands
utveckling och synliggöra skogens värden, både aktuella och
framtida värden.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2016-08-31
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-19
• Bilaga budget och finansiering
• Projektbeskrivning-Regional skogsstrategi 2016-05-30
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Kalmar län
§109

Särskilt driftsstöd för butiker i glesbygd
Diarienummer: RJL 2016/2125
Beslut
Nämnden för arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet beslutar
att.
• Bevilja Puttes Lanthandel AB, Ramkvilla 172 500 kr i
särskilt driftstöd för 2016 av särskilda medel tilldelade
från Tillväxtverket
Sammanfattning
Tillväxtverket har beslutat, enligt regeringsuppdrag, att fördela
medel till berörda stödmyndigheter för långsiktigt stöd till
dagligvarubutiker i glesbygdsområden som bedöms som särskilt
utsatta. Region Jönköpings län har för detta ändamål fått 275 000
kronor särskilda medel tilldelade från Tillväxtverket för 2016.
Stödet delas ut enlig specifika förutsättningar och villkor men
stödmyndigheten kan besluta att skjuta till mer medel.
Då ansökningarna överstiger 275 000 kr tas överskjutande medel
(56 984 kr) ur våra ordinarie statliga 1:1 medel.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2016-08-31
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-19
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•

Skrivelse tillväxtverket, beslut om fördelning av medel för
särskilt drifsstöd till daglivarubutiker i sårbara och utsatta
lägen.

Beslutet skickas till
Puttes Lanthandel AB, Ramkvilla
§110

Särskilt driftsstöd för butiker i glesbygd
Diarienummer: RJL 2016/1953
Beslut
Nämnden för arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet beslutar
att.
•

Bevilja ICA Nära Korsberga 18 750 kr i särskilt driftstöd
för 2016 av särskilda medel tilldelade från Tillväxtverket

Sammanfattning
Tillväxtverket har beslutat, enligt regeringsuppdrag, att fördela
medel till berörda stödmyndigheter för långsiktigt stöd till
dagligvarubutiker i glesbygdsområden som bedöms som särskilt
utsatta. Region Jönköpings län har för detta ändamål fått 275 000
kronor särskilda medel tilldelade från Tillväxtverket för 2016.
Stödet delas ut enlig specifika förutsättningar och villkor men
stödmyndigheten kan besluta att skjuta till mer medel.
Då ansökningarna överstiger 275 000 kr tas överskjutande medel
(56 984 kr) ur våra ordinarie statliga 1:1 medel.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2016-08-31
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-19
• Skrivelse tillväxtverket, beslut om fördelning av medel för
särskilt drifsstöd till daglivarubutiker i sårbara och utsatta
lägen.
Beslutet skickas till
ICA Nära, Korsberga
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Särskilt driftsstöd för butiker i glesbygd
Diarienummer: RJL 2016/2241
Beslut
Nämnden för arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet beslutar
att.
• Bevilja Annebergs Livs 140 734 kr i särskilt driftstöd för
2016 av särskilda medel tilldelade från Tillväxtverket
Sammanfattning
Tillväxtverket har beslutat, enligt regeringsuppdrag, att fördela
medel till berörda stödmyndigheter för långsiktigt stöd till
dagligvarubutiker i glesbygdsområden som bedöms som särskilt
utsatta. Region Jönköpings län har för detta ändamål fått 275 000
kronor särskilda medel tilldelade från Tillväxtverket för 2016.
Stödet delas ut enlig specifika förutsättningar och villkor men
stödmyndigheten kan besluta att skjuta till mer medel.
Då ansökningarna överstiger 275 000 kr tas överskjutande medel
(56 984 kr) ur våra ordinarie statliga 1:1 medel.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2016-08-31
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-19
• Skrivelse tillväxtverket, beslut om fördelning av medel för
särskilt drifsstöd till daglivarubutiker i sårbara och utsatta
lägen.
Beslutet skickas till
Annebergs Livs

§112

Särskilt driftsstöd för butiker i glesbygd
Diarienummer: RJL 2016/2635
Beslut
Nämnden för arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet beslutar
att.
• Avslå ansökan från Tempo Bottnaryd p.g.a. för ensidigt
utbud av varor
Sign
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Sammanfattning
Tillväxtverket har beslutat, enligt regeringsuppdrag, att fördela
medel till berörda stödmyndigheter för långsiktigt stöd till
dagligvarubutiker i glesbygdsområden som bedöms som särskilt
utsatta. Region Jönköpings län har för detta ändamål fått 275 000
kronor särskilda medel tilldelade från Tillväxtverket för 2016.
Stödet delas ut enlig specifika förutsättningar och villkor men
stödmyndigheten kan besluta att skjuta till mer medel.
Då ansökningarna överstiger 275 000 kr tas överskjutande medel
(56 984 kr) ur våra ordinarie statliga 1:1 medel.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2016-08-31
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-19
• Skrivelse tillväxtverket, beslut om fördelning av medel för
särskilt drifsstöd till daglivarubutiker i sårbara och utsatta
lägen.
Beslutet skickas till
Tempo i Bottnaryd
§113

Särskilt driftsstöd för butiker i glesbygd
Diarienummer: RJL 2016/2633
Beslut
Nämnden för arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet beslutar
att.
• Avslå ansökan från Goda butiken i Sandhem p.g.a. för
kort avstånd till annat försäljningsställe
Sammanfattning
Tillväxtverket har beslutat, enligt regeringsuppdrag, att fördela
medel till berörda stödmyndigheter för långsiktigt stöd till
dagligvarubutiker i glesbygdsområden som bedöms som särskilt
utsatta. Region Jönköpings län har för detta ändamål fått 275 000
kronor särskilda medel tilldelade från Tillväxtverket för 2016.
Stödet delas ut enlig specifika förutsättningar och villkor men
stödmyndigheten kan besluta att skjuta till mer medel.
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Då ansökningarna överstiger 275 000 kr tas överskjutande medel
(56 984 kr) ur våra ordinarie statliga 1:1 medel.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2016-08-31
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-19
• Skrivelse tillväxtverket, beslut om fördelning av medel för
särskilt drifsstöd till daglivarubutiker i sårbara och utsatta
lägen.
Beslutet skickas till
Goda butiken i Sandhem
§114

Elevärende
Diarienummer: RJL 2016/2831
Beslut
Nämnden för arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet beslutar
att.
• utifrån information och begäran stänga av kursdeltagare E
från utbildningen vid Sörängens folkhögskola.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning
Rektor vid Sörängens folkhögskola har beslutat om tillfällig
avstängning av elev från 2016-08-31—2016-09-14 på grund av
kränkande och hotfullt beteende. För vidare avstängning krävs
nämndens beslut.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivels daterad 2016-09-07 med bilaga
Beslutet skickas till
Sörängens folkhögskola
Utbildning och kultur Stab
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§115

Kultur och arbetsstipendier 2016
Diarienummer: RJL 2016/687
Beslut
Nämnden för arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet beslutar
enhälligt att.
• Amy Deasismont får kulturstipendiet 2016 på 50 000
kronor med motiveringen ”För ett brett artisteri med stort
självförtroende, en lysande diamant!”.
•

Emelie Berglund får arbetsstipendiet 2016 på 50 000
kronor med motiveringen ”Ett stolt viljeinriktat
konstnärskap, med blicken mot betraktaren, berättelsen
och historien”.

Sammanfattning
Region Jönköpings län vill med kultur- och arbetsstipendierna
stödja och uppmuntra framstående verksamhet inom
konstområdena: litteratur, folkbildning, dans, film och rörlig bild,
musik, bild och form, hemslöjd, teater, museum och kulturarv.
Region Jönköpings län delar årligen ut totalt 100 000 kronor i
form av kultur- och arbetsstipendier. Stipendierna delas ut till
personer som är bosatta i Jönköpings län eller på annat sätt har
anknytning till länet.
Kulturstipendiet är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfull
verksamhet inom konstområdena. Kulturstipendiet delas ut på
grundval av förslag eller ansökan.
Arbetsstipendiet är avsett för att ge aktiva kulturarbetare
möjlighet att under viss tid ägna sig åt kulturarbete utan avbrott
eller för att ta tillvara idéer och uppslag samt stimulera till
experiment inom det kulturella området. Arbetsstipendiet delas ut
efter ansökan.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-09
• Kriterier kultur- och arbetsstipendier
Sign

PROTOKOLL

13(13)

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 99-116
Tid:

2016-09-13 kl:14.00-16.35
•

Samtliga ansökningshandlingar kultur- och
arbetsstipendier 2016

Beslutet skickas till
Utbildning och kultur Stab
§116

Övriga frågor
Raymond Pettersson (C), föreslår att kommande nämndsmöte
2016-10-12 hålls på Länsmuseet och att nämnden därefter lyssnar
på ett föredrag med författaren Bodil Jönsson.
Beslut
Regionledningskontoret får i uppdrag att samordna
nämndsammanträdet i oktober vid Lämsmuseet.

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Malin Olsson

Tomas Erazim

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