
 

PROTOKOLL 1(9) 

Diarienummer 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 14-28 
Tid: 2017-02-22   kl.13.00 - 16.40 

Plats: Regionens hus sal A 

Närvarande: Beslutande:  
Malin Olsson (M) ordf. 
Torbjörn Eriksson (KD) 1:e vice ordf. 
Maria Hörnsten (S) 2:e vice ordf. 
Jonas Magnusson (S) §§ 14-24, 26-28 pga. jäv 
Fredrik Johansson (S) ersätter Martina Jansson (S) 
Kjell Ekelund (S) ersätter Anders Berglund (S) §§14-20 
Raymond Pettersson (C) ersätter Anders Berglund (S)     
§§ 20-28 
Eva Ekenberg (MP) ersätter Annki Stark (S) 
Jon Heinpalu (MP) 
Anders Gustafsson (SD) 
Carina Bardh (M) ersätter Tomas Erazim (M) §§ 14-20 
Lars Carlborg (M) ersätter Tomas Erazim (M) §§ 20-28 
Gun Lusth (M) 
Per Eriksson (C) 
Monica Samuelsson (KD) 
Mari Lindahl (L) 
Nils-Erik Emme (KD) ersätter Lennart Karlsson (V)       
§§ 14-21, 23-28 
 
Ersättare:  
Morgan Malmborg (_) 
Lars Carlborg (M) 
Raymond Pettersson (C) 
Irene Oskarsson (KD) 
 
Övriga:  
Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör 
Lars Johansson, utbildning- och kulturdirektör 
Lars Wallström, controller 
Linda Byman, nämndsekreterare 
Karolina Borg, sakkunnig näringsliv 
Lena Bohman, sakkunnig samhällsplanering 
Göran Stenström, ekonomichef utbildning och kultur 
Magnus Johansson, Bisnode Simpler 
Helena Dädeby,  Inero AB 
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PROTOKOLL 2(9) 

      

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 14-28 
Tid: 2017-02-22   kl.13.00 - 16.40 

 

§14 Val av protokolljusterare 
Nämnden väljer Jon Heinpalu (MP) att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden. 

§15  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag, med följande 
tillägg, som tas upp under punkten övrigt. 

• Feriepraktik 
• Jönköpings läns museum 
• Rapport kulturkonferens 
• UF mässa 

§16  Anmälan av informationshandlingar 
Diarienummer: RJL 2017/103 
Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna. 

§17  Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: RJL 2017/104 
Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till 
handlingarna. 

§18  Inkomna remisser, promemorior och motioner 
Sammanställningen anmäls och läggs till handlingarna. 

§19  Anmälan av kurser och konferenser 
Ordföranden redogör för av presidiet beviljade kurser och 
konferenser.  

• Kulturting Jönköpings län, 11 mars Nässjö, 
samtliga ledamöter och ersättare erbjuds att delta. 

• Arbetsmarknads och näringslivsdagarna 2017, 16-17 mars 
Uppsala, 
Malin Olsson (M) och Jonas Magnusson (S) deltar. 

• Årsmöte OFI och FhF, 17 mars Stockholm,  
Gun Lust (M) och Jonas Magnusson (S) deltar. 

• Nationell konferens #vemf, 20 mars Stockholm,  
Malin Olsson (M) och Jonas Magnusson (S) deltar. 

• Hållbar regional utveckling 2017, 5 maj Stockholm 
Malin Olsson (M) och Maria Hörnsten (S) deltar. 
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Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 14-28 
Tid: 2017-02-22   kl.13.00 - 16.40 

 

§20  Informationsärenden och aktuellt 
• Magnus Johansson, Bisnode presenterar näringslivsanalys, 

tillväxt och lönsamhet för Jönköpings läns näringsliv. 
• Karolina Borg informerar om uppföljning av 

affärsutvecklingscheckar och användning av 1:1 medel. 
• Helena Dädeby, Inero AB presenterar sitt arbete med 

mobila flood barriers.  
• Aktuell information inom regional utveckling. Avtal 

Business Sweden, fördelning av yrkeshögskoleplatser, 
strategiska samverkansprogram från regeringen m m. 

• Emil Alm tillsätts som ny rektor vid Värnamo 
folkhögskola.   

• Ulrika Geeraedts återrapporterar utifrån 
regeringsuppdraget från Näringsdepartementet av de 
statliga 1:1 medlen.  

• Information om sammanhållningspolitik och projektmedel 
för utveckling och tillväxt, strukturfonderna ERUF och 
ESF. 

§21  Verksamhetsberättelse 2016 
Diarienummer: RJL2016/3676 
 
Beslut  
Nämnden beslutar att 

• Lägga redovisad verksamhetsberättelse för 2016 till 
handlingarna 

Sammanfattning  
I januari 2016 antog nämnden verksamhetsplan och budget för 
förvaltningens verksamhetsområde som verkar inom nämndens 
ansvarsområde. Förvaltningens verksamhetsområden har genom 
verksamhetsberättelse för 2016 återrapporterat utifrån 
verksamhetsplan och budget. Dessa rapporter utgör tillsammans 
regiondirektörens återrapportering av förvaltningens verksamhet 
och resultat för 2016. 
 
Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-12 
• Verksamhetsberättelse utbildning och kultur 2016 
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Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 14-28 
Tid: 2017-02-22   kl.13.00 - 16.40 

 
 
Beslutet skickas till  
Regionledningskontoret, ekonomi 

§22  Regional skogsstrategi för Småland 
Diarienummer: RJL 2016/2704 
 
Beslut  
Nämnden beslutar att bevilja 

• ytterligare 89 316 kronor till projektet 
• regionens medarbetare bidrar med ytterligare arbetstid 

motsvarande 44 658 kronor. 
• medel tas ur anslaget för 2017 års regionala 

utvecklingsmedel. 

Sammanfattning  
Nämnden beviljade medel till skogsstrategin i september 2016. På 
grund av projektets omfattning och fördröjningar i arbetet finns 
behov av att utöka arbetstiden för projektledningen och förlänga 
projekttiden. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2017-02-09 
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-16 
• Underlag till projektbeslut 
• Förslag om förändring av projektet skogsstrategins 

tidsplan och budget 
 
Beslutet skickas till  
Länsstyrelsen Kalmar län 

§23  Regional innovationsstrategi 
Diarienummer: RJL 2015/219 
 
Beslut  
Nämnden beslutar att 

• anta den regionala innovationsstrategin 
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Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 14-28 
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Sammanfattning  
Jönköpings läns innovationsstrategi utgår från den regionala 
utvecklingsstrategin. Den regionala innovationsstrategin 
identifierar fokusområden och insatsområden för ett förbättrat 
innovationsklimat i Jönköpings län. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2017-02-09 
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-12-16 
• Regional innovationsstrategi 

 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Nämnden enas om följande justeringar i texten för den regionala 
innovationsstrategin: 
 
att under rubriken, Attityder för innovation, lägga till ordet 
hållbar. 
 
att på sid 7, punkt 4 och 5 justera texten enligt följande: 
Tydliggöra och kraftsamla innovationsstödjande aktörer över 
sektorsgränserna kring en gemensam värdekedja för effektiv 
resursanvändning. 
 
Förstärka nätverk och samarbete med olika aktörer utanför 
regionen som ökar tillgången till kunskap och kompetens och 
bidrar till ökad innovationskraft. 
 
Beslutet skickas till  
Regional utveckling 

§24  Regionala affärsutvecklingscheckar 2017 
Diarienummer: RJL 2017/163 
 
Beslut  
Nämnden beslutar att 

• Avsätta 2 000 000 kr för arbete med 
affärsutvecklingscheckar 2017 

• Medel tas ur anslag för 2017 års 1:1 medel 
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Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 14-28 
Tid: 2017-02-22   kl.13.00 - 16.40 

 
Sammanfattning  
Region Jönköpings län avsätter 2 000 000 kr att fördela som 
affärsutvecklingscheckar bland länets företag under 2017. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2017-02-09 
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-13  

 
Beslutet skickas till  
Regional utveckling 

§25  Bidrag till främmande folkhögskolor för 2017 
Diarienummer: RJL 2017/88 
 
På grund av jäv deltar inte Jonas Magnusson (S) i handläggningen 
av ärendet. 
 
Beslut  
Nämnden beslutar att 

• fördela bidrag per organisation med totalt 14 608 000  
kronor enligt tabell.  

• fastställa oförändrat elevveckopris till 578 kronor per 
vecka och därmed skapa utrymme för ytterligare 673 
elevveckor för 2017. 

• tillämpa rekommendationen från Sveriges kommuner och 
landsting på 390 kr per elevvecka för elever utanför länet. 

Sammanfattning  
Regionfullmäktige har för år 2017 anvisat en budgetram på 18,1 
mnkr för folkhögskoleutbildning vid främmande folkhögskolor.  
Den ersättningsmodell som gäller sedan budget 2000 innebär att 
ersättning till folkhögskolor såväl inom som utanför länet lämnas 
i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings 
rekommendation dvs för kurser som omfattar minst 15 veckor.   
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2017-02-09 
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-17 
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Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 14-28 
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Beslutet skickas till  
Berörda organisationer 
Utbildning och kultur 

§26  Remiss - En inkluderande kulturskola på egen 
grund (SOU 2016:69) 
Diarienummer: RJL 2016/3682 
 
Beslut  
Nämnden beslutar att 

• godkänna yttrande över ”En inkluderande kulturskola på 
egen grund” (SOU 2016:69) som svar till 
Kulturdepartementet.  

Sammanfattning  
Kulturdepartementet har skickat utredningen ”En inkluderande 
kulturskola på egen grund” på remiss. I remissförfarandet önskar 
regeringen synpunkter på utredningens förslag. Region 
Jönköpings län är en av remissinstanserna. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2017-02-09 
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-23 

 
Beslutet skickas till 
Kulturdepartementet  

§27  Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) skogliga 
basårsutbildning vid Stora Segerstad 
Naturbrukscentrum 
Diarienummer: RJL 2017/403 
 
Beslut  
Nämnden beslutar att 

• godkänna start av SLU:s skogliga basårsutbildning vid 
Stora Segerstad Naturbrukscentrum. 
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Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 14-28 
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Sammanfattning  
SLU:s programnämnd – skog har beslutat bevilja förslag om att 
förlägga 16 utbildningsplatser för skoglig basårsutbildning till 
Stora Segerstad Naturbrukscentrum. Beslutet gäller till att börja 
med för läsåret 2017/18 med start augusti 2017. Utbildningen 
omfattar två terminer och bedrivs som heltidsstudier vid Stora 
Segerstad Naturbrukscentrum där vi kan utnyttja vårt 
skolskogsbruk och övriga befintliga resurser i utbildningen.  
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2017-02-09 
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-06 

 
Beslutet skickas till  
Utbildning och kultur 
Stora Segerstad Naturbrukscentrum. 
 

§28  Övriga frågor 
• Information om pågående insatser och planering inför 

feriepraktikplatser sommaren 2017. 
• Status avveckling stiftelsen Jönköpings läns museum. 
• Mari Lindahl och Jon Heinpalu rapporterar från sitt 

deltagande vid uppstartsmötet för folk och 
kulturkonferensen i Eskilstuna.  

• UF-mässa i Jönköping 2017-03-02. Carina Bard (M) och 
Monica Samuelsson (KD) deltar, samt ytterligare två från 
oppositionen ges möjlighet att delta.  

Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras 
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Malin Olsson            Jon Heinpalu  
 
 
 
Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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