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PROTOKOLL 1(8) 

Diarienummer 

 

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet 
Tid: 2016-09-28 kl.09.00-12.00 

Plats: Regionens hus, sal B 

Närvarande: Beslutande:  
Malin Olsson (M) ordförande 
Torbjörn Eriksson (KD) 
 
Adjungerad: 
Anders Berglund (S) ersätter Maria Hörnsten (S) 
 
Övriga:  
Per-Ola Nilsson, verksamhetschef kultur 
Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör 
Lars Johansson, direktör utbildning och kultur 
Lars Wallström, controller 
Linda Byman, nämndsekreterare  

§1  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fasställs i enlighet med utsänt förslag, med följande 
ändring ärende 4, VISAM arena bereds efter aktuell information. 

§2  Smålands musik och teater 
Per-Ola Nilsson, verksamhetschef kultur, informerar om 
pågående och kommande evenemang vid Smålands musik och 
teater. Vidare förs en dialog kring sponsring och det ekonomiska 
läget.  
 
Beslut 
Presidiet ger regionledningskontoret i uppdrag att  

• för Smålands musik och teater utreda ett eventuellt 
framtida sponsringssamarbete med näringslivet 

§3  Aktuell information 
Ulrika Geeraedts informerar om servicebidrag inom kommersiell 
service 1:1 medel där en bensinmack ansökt om bidrag för 
sanering av mark.  
 
Beslut 
Presidiet föreslår under rådande omständigheter att  
regionledningskontoret tar fram underlag med förslag till beslut 
om att tilldela ytterligare bidrag. 
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§4  VISAM arena 
Diarienummer: RJL 2016/2091 
 
Beslut  
Presidiet föreslår att 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     1 310 840 kr 
                 2018     1 310 840 kr 
                 2019     1 310 840 kr 
 
Beslutet förutsätter och grundas på att övrig i ansökan upptagen 
medfinansiering infrias. 
Sammanfattning  
Projektet syftar till att nyttogöra och kommersialisera forsknings- 
och 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. 
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-07 
• Underlag till projektbeslut 
• Ansökan daterad 2016-09-01 

 
Beslutet skickas till  
Nämnd för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

§5  Uppföljningsrapport kulturrådet 
Lars Johansson informerar om uppföljningsrapport till 
kulturrådet. Regionen ansvarar för att årligen sammanställa samt 
rapportera en kvalitativ och kvantitativ uppföljning om kulturen i 
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Jönköpings län till Statens kulturråd. Syftet med uppföljningen är 
att följa upp de resultat som uppnåtts i samverkan mellan de 
statliga medlen och den regionala och lokala finansieringen till 
verksamhet inom Kultursamverkansmodellen. 

§6  Informationsärenden till nämnden 
• Uppföljningsrapport till kulturrådet, Lars Johannson 
• Regional innovationsstrategi, Karolina Borg 

§7  Motion: slå vakt om åkermarken 
Diarienummer: RJL 2015/2027 
 
Beslut 
Presidiet föreslår att nämnden beslutar att 

1. första delen är besvarad 
2. andra delen avslås 

 
Sammanfattning 
Miljöpartiet har i motion föreslagit att en långsiktig 
livsmedelsstrategi antas och att insatser görs för att stoppa den 
allvarliga minskningen av åkermark. 
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-13 
• Motion från Miljöpartiet, slå vakt om åkermarken daterad 

2015-10-09 
 
Beslutet skickas till 
Nämnd för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

§8  Revidering av regional kulturplan 2017 
Diarienummer: RJL 2016/3040 
 
Beslut  
Presidiet föreslår att nämnden beslutar att 

• 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. 
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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  

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-20 
• Handlingsplaner för kulturpolitiskt prioriterade områden i 

regional kulturplan 2015-2017 
 
Beslutet skickas till  
Nämnd för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

§9  Prissättning för kulturarrangemang 
 
Beslut  
Presidiet föreslår att nämnden beslutar att 

• överlämnar bilaga till budgetförslag med verksamhetsplan 
för 2017 till regionstyrelsen.  

 
Sammanfattning  
Nämnden överlämnar bilaga till tidigare lämnat budgetförslag 
med verksamhetsplan, avseende priser för kulturarrangemang. 
 
Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-24 
• Skrivelse, Kulturpriser Smålands Musik o Teater- 

riktlinjer daterad 2016-09-26 
 
Beslutet skickas till  
Nämnd för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  
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§10  Framställan om statliga medel till regional 
kulturverksamhet inom 
kultursamverkansmodellen  
Diarienummer: RJL 2016/2983 
 
Beslut  
Presidiet föreslår att nämnden beslutar att 

• godkänna framställan om statliga medel till regional 
kulturverksamhet inom kultursamverkansmodellen 2017 
till Statens Kulturråd.  

 
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. 
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-22 
• Yttrande till statens kulturråd 

 
Beslutet skickas till 
Nämnd för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
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§11  Tidsplan och arbetsstruktur för ny kulturplan 
2018-2020 
Diarienummer: RJL 2016/2976 
 
Beslut  
Presidiet föreslår att nämnden beslutar att 

• godkänna tidsplan och arbetsstruktur för framtagande av 
ny kulturplan inför 2018-2020.  
 

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  

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-16 
 
Beslutet skickas till  
Nämnd för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

§12  Delårsrapport ANA 
Delårsrapport 2016:2 för Region Jönköpings län kommer att 
skickas ut inför sammanträdet 2016-10-12. 
 

§13  Fastställa sammanträdesplan 2017, Nämnd för 
arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet 
Diarienummer: RJL 2016/2888 
 
Beslut  
Presidiet föreslår att nämnden beslutar att 
 

• Fastställa sammanträdesplan för 2017 för nämnden för 
Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
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Sammanfattning  
Sammanträdesplan för 2017 har tagits fram för beslut i 
styrelse/nämnder samt förslag till regionfullmäktige att fastställa 
datum för 2017. 
 
Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse inklusive sammanträdesplan daterad 
2016-09-06 

 
Beslutet skickas till  
Nämnd för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

§14  Kurser och konferenser 
• Höstmöte, OFI och FhF, Göteborg 28 oktober 

1 från den politiska ledningen och 1 från oppositionen ges 
möjlighet att delta vid mötet. 

• Länsteatrarnas höstmöte, 14-16 november Eskilstuna 
Malin Olsson (M) och Maria Hörnsten (S) deltar. 

• SVCA, Svenska riskkapitalföreningen inbjudan till samtal 
om Jönköpings utveckling 10 november, Jönköping 
Torbjörn Eriksson (KD) deltar. 

§15  Planering av kommande möten 
• Sammanträde 2016-10-12, äger rum på Länsmuseet, 

därefter deltar nämnden vid en föreläsning med Bodil 
Jönsson. 

• Presidiemötet den 28 oktober föreslås hållas i 
Mariannelund med bland annat avstämning av 
Barnfilmbyn. 

• Förvaltningen ser över förslaget om att hålla fler 
presidiemöten ute i verksamheterna 

• Presidiet beslutar att presidiemöten för 2017 kommer att 
hållas följande datum kl. 09.30-12.00: 
10/1, 9/2, 1/3, 5/4, 17/5, 14/6, 30/8, 28/9, 14/11, 29/11 

§16  Övriga frågor 
Lars Johansson informerar om att han varit i kontakt med 
Halmstad kommun som önskar samverka över länsgränsen mellan 
naturbruksutbildningarna.   
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Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras 

 

Malin Olsson   
 
 
 
 
 


