PROTOKOLL
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Diarienummer

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 117-130
Tid:

2016-10-12 kl.10.00-13.30

Plats:

Jönköpings läns museum

Närvarande:

Beslutande:
Malin Olsson, (M) ordförande
Torbjörn Eriksson (KD) 1:e vice ordförande
Maria Hörnsten (S) 2:e vice ordförande
Jonas Magnusson (S)
Henrik Tvarnö (S) ers. Martina Jansson (S)
Anders Berglund (S)
Annki Stark (S) ers vakant (S)
Jon Heinpalu (MP)
Anders Gustafsson (SD)
Tomas Erazim (M)
Gun Lusth (M)
Per Eriksson (C)
Jonas Lindahl (KD)
Frida Gårdmo(L) ers. Mari Lindahl (L) §§ 117-124
Mari Lindahl (L) närvarande §§ 125-130
Lennart Karlsson (V)
Ersättare:
Kjell Ekelund (S) 1:e ersättare
Eva Ekenberg (MP) 1:e ersättare
Morgan Malmborg (_) 1:e ersättare
Carina Bardh (M) 1:e ersättare
Lars Carlborg (M) 1:e ersättare
Raymond Pettersson (C) 1:e ersättare
Monica Samuelsson (KD 1:e ersättare
Margareta Andersson (KD) 1:e ersättare
Irene Oskarsson (KD) ersättare
Frida Gårdmo (L) 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

Sign
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Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 117-130
Tid:

§117

2016-10-12 kl.10.00-13.30

Val av protokolljusterare
Nämnden väljer Gun Lusth (M) att justera protokollet
tillsammans med ordföranden.

§118

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag, med följande
ändring, ärende 1 och 2 läggs sist i dagordningen.

§119

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

§120

Anmälan av kurser och konferenser
Ordföranden redogör för av presidiet beviljade kurser och
konferenser.
 Jonas Magnusson (S) och Gun Lusth (M) deltar vid
höstmöte, OFI och FhF i Göteborg den 28 oktober.
 Malin Olsson (M) och Maria Hörnsten (S) deltar vid
Länsteatrarnas höstmöte, 14-16 november i Eskilstuna.
 Torbjörn Eriksson (KD), samt en från oppositionen deltar
vid SVCA, Svenska riskkapitalföreningen samtal om
Jönköpings utveckling den 10 november i Jönköping.
 Samtliga ledamöter erbjuds att delta vid konferensen
Attraktionskraft om regional utveckling i Jönköpings län,
den 23 november i Jönköping.

§121

Informationsärenden och aktuellt
Lars Johansson, utbildnings- och kulturdirektör informerar
 BUFF, Barn och ungdomsfilm
 Green Noise
 Språklust vid Regionbiblioteket
 Press reader
 Textilakademin i Värnamo
 Samverkansavtal med Halmstad kommun kopplat till
naturbruksskolorna
 Sörängens folkhögskola anordnar fotolinje på distans.
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§122

2016-10-12 kl.10.00-13.30


Lars Johansson informerar om uppföljning av
kultursamverkansmodellen. Regionens ansvarar för att
årligen sammanställa samt rapportera en kvalitativ och
kvantitativ uppföljning om kulturen i Jönköpings län till
Statens kulturråd.



Karolina Borg, sakkunnig i näringslivsfrågor, informerar
om den regionala innovationsstrategin.

Revidering av regional kulturplan 2017
Diarienummer: RJL 2016/3040
Beslut
Nämnden beslutar att föreslå regionstyrelsen att föreslå
regionfullmäktige besluta att


Den årliga revideringen av den regionala kulturplanen
inför 2017 består av framtagna uppdragsbeskrivningar för
verksamheter inom kultursamverkansmodellen samt
handlingsplaner för kulturpolitiskt prioriterade områden
och särskilda satsningar.

Sammanfattning
2016-04-27 antogs uppdragsbeskrivningar för samtliga
verksamheter inom kultursamverkansmodellen (RJL 2016/237)
samt handlingsplaner för kulturpolitiskt prioriterade områden
samt särskilda satsningar (RJL 2016/238) av nämnden för
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. I tjänsteskrivelse
anges de utgöra huvudsakligt underlag för årlig revidering av
kulturplanen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2016-09-28
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-20
 Handlingsplaner för kulturpolitiskt prioriterade områden i
regional kulturplan 2015-2017
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Sign
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§123

Motion: slå vakt om åkermarken
Diarienummer: RJL 2015/2027
Beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige besluta att
1. första delen är besvarad
2. andra delen avslås
Reservationer
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning
Miljöpartiet har i motion föreslagit att en långsiktig
livsmedelsstrategi antas och att insatser görs för att stoppa den
allvarliga minskningen av åkermark.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2016-09-28
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-13
 Motion från Miljöpartiet, slå vakt om åkermarken daterad
2015-10-09
Potokollsanteckning
Jon Heinpalu (MP) vill få följande antecknat i protokollet
”I att sats ett finns det en politisk vilja att värna om
lokalproducerat livsmedel som inte besvaras, vi anser att det bör
noteras som varande av yttersta vikt för de som representerar
regionen i den regionala livsmedelsstrategin så att de för fram
detta i arbetsgrupper och liknande”
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
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§124
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VISAM arena
Diarienummer: RJL 2016/2091
Beslut
Nämnden beslutar att
 projektet VISAM arena med projekttiden 2016-01-16 till
2020-05-15 beviljas regionala projektmedel ur det statliga
anslaget 1:1 enligt följande:
År: 2017
2018
2019

1 310 840 kr
1 310 840 kr
1 310 840 kr

Sammanfattning
Projektet syftar till att nyttogöra och kommersialisera forskningsoch innovationsprojekt inom vård och omsorg. Efter projektets slut
är avsikten att innovationsmiljön, VISAM Arena, ska vara en
etablerad, prövad och fungerande infrastruktur mellan företag,
akademi, vård och omsorg samt medborgare. Projektet riktar sig mot
forskare, företagare samt anställda inom vård och omsorg som bär på
medicintekniska idéer och som behöver utveckla och
kommersialisera dessa i samverkan med andra. Projektet kommer
löpande följas av en extern utvärderare.
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Nämnden föreslår att projektet ska samverka med Science Park i
idégenereringsfasen samt i slussning av idéer till etablerade
företag i länet. Uppföljning av projektet ska ske i nämnden.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2016-09-28
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-07
 Underlag till projektbeslut
 Ansökan daterad 2016-09-01
Beslutet skickas till
Almi företagspartner Jönköping AB
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Framställan om statliga medel till regional
kulturverksamhet inom
kultursamverkansmodellen
Diarienummer: RJL 2016/2983
Beslut
Nämnden beslutar att
1. Godkänna framställan om statliga medel till regional
kulturverksamhet inom kultursamverkansmodellen 2017
till Statens Kulturråd.
2. Yttrandet kompletteras med förtydligande gällande
nationella projekt och ambitioner.
Sammanfattning
Jönköpings län har avseende den statliga medfinansieringen varit
ett av de län som tagit emot minst statlig medfinansiering av
regional kulturverksamhet.
Region Jönköpings län har under de senaste fem åren lyft sig från
en lägre egenfinansieringsnivå till nivån för riksgenomsnittet. Den
statliga medfinansieringen har i stort sett stått still och under vissa
år minskat (ingår sedan 2012 i kultursamverkansmodellen).
Region Jönköpings län vill hemställa om ett utökat statlig stöd
2017 på 20 miljoner kronor för att möta inriktningarna i
handlingsplanerna kopplade till Region Jönköpings läns
kulturplan, samt de sedan tidigare genomförda investeringarna
och utökningarna inom den regionala kulturbudgeten.
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Nämnden föreslår att framställan kompletteras med förtydligande
gällande ambitioner och pågående nationella projekt.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2016-09-28
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-22
 Yttrande till statens kulturråd
Sign
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Beslutet skickas till
Statens kulturråd
§126

Tidsplan och arbetsstruktur för ny kulturplan
2018-2020
Diarienummer: RJL 2016/2976
Beslut
Nämnden beslutar att
1. Godkänna tidsplan och arbetsstruktur för framtagande av
ny kulturplan inför 2018-2020.
2. Nämnden enas om att texten kompletteras med följande
”Utgångspunkten är den regionala utvecklingsstrategin
gällande kulturplanen….” på sid två femte stycket i
tjänsteskrivelsen.
3. Remissperioden ändras till maj-september med en
sammanställning i september.
Sammanfattning
Regional kulturplan för Region Jönköpings län 2015-2017
(beslutad 2014-11-25) upphör att gälla vid 2017 års slut.
Tjänsteskrivelsen föreslår arbetsstruktur och övergripande
tidsplan för framtagande av Regional kulturplan för Jönköpings
län gällande 2018-2020.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2016-09-28
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-16
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Torbjörn Eriksson (KD) yrkar att texten kompletteras med
följande ”Utgångspunkten är den regionala utvecklingsstrategin
gällande kulturplanen….” på sid två femte stycket i
tjänsteskrivelsen. Förslaget bifalls.
Nämnden enas om att remissperioden ändras till maj-september
med en sammanställning i september.
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Nämnden föreslår att en politisk styrgrupp utses för att hantera
kulturverksamhet och kulturplan. Frågan bereds vidare i presidiet.
Beslutet skickas till
Utbildning och kultur
§127

Sammanträdesplan 2017, Nämnd för
arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet
Diarienummer: RJL 2016/2888
Beslut
Nämnden beslutar att


Fastställa sammanträdesplan för 2017 för nämnden för
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.

Sammanfattning
Sammanträdesplan för 2017 har tagits fram för beslut i
styrelse/nämnder samt förslag till regionfullmäktige att fastställa
datum för 2017.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2016-09-28
 Tjänsteskrivelse inklusive sammanträdesplan daterad
2016-09-06
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet ser över förslaget att hålla några heldagssammanträden
med fördjupande information under 2017.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret, Regional utveckling
§128

Delårsrapport 2016:2
Diarienummer: RJL 2016/875
Beslut
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
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Godkänner delårsrapport 2 för år 2016 avseende de delar
som avser nämndens verksamhet och utgiftsområden.

Sammanfattning
I ärendet redovisas enligt direktiv regionstyrelsens andra
återrapportering till regionfullmäktige, delårsrapport 2 för år
2016.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-03
 Delårsrapport 2016:2
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
§129

Prissättning för kulturarrangemang, inför
budget och verksamhetsplan
Diarienummer: RJL 2016/374
Beslut
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar
att


Överlämna bilaga till budgetförslag med verksamhetsplan
för 2017 till Regionstyrelsen.

Sammanfattning
Nämnden överlämnar bilaga till tidigare lämnat budgetförslag
med verksamhetsplan, avseende priser för kulturarrangemang.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2016-09-28
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-24
 Skrivelse, Kulturpriser Smålands Musik o Teaterriktlinjer daterad 2016-09-26
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
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Övriga frågor
Lennart Karlsson (V) ställer en frågan om vilka kriterier och
vilken policy som gäller för utdelning av kulturbidrag.
Regionledningskontoret återkommer med ett svar vid kommande
nämndsammanträde.

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Malin Olsson
Ordförande

Gun Lusth

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