
 

PROTOKOLL 1(11) 

Diarienummer 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 89-106 
Tid: 2017-09-13  kl.13.00–17.15 

Plats: Regionens hus, sal A 

Närvarande: Beslutande:  
Torbjörn Eriksson (KD) ordf.  
Jonas Magnusson (S) 2:e vice ordf. 
Lars Carlborg (M) ersätter Malin Olsson (M) 
Carina Bardh (M) 
Gun Lusth (M) 
Raymond Pettersson (C) ers. Per Eriksson (C) 
Monica Samuelsson (KD) 
Mari Lindahl (L)  
Lennart Karlsson (V) 
Maria Hörnsten (S) 
Valendona Dobra (S) ers. Martina Jansson (S) §§ 89-95 
Jakob Olofsgård (L) ers. Martina Jansson §§ 96-106 
Kjell Ekelund (S) ers. Anders Berglund (S) §§ 89-95 
Margareta Andersson (KD) ers. Anders Berglund §§ 96-
106 
Annki Stark (S) närvarande §§ 89-95 
Jon Heinpalu (MP) 
Anders Gustafsson (SD) 
 
Ersättare:  
Eva Nilsson (M) §§ 89-95 
Margareta Andersson (KD) 
Irene Oskarsson (KD) §§ 89-95 
Jakob Olofsgård (L) 
Morgan Malmborg (_) §§ 89-95 
 
Övriga:  
Elisabet Eriksson, T.f. regional utvecklingsdirektör 
Lars Johansson, utbildning- och kulturdirektör 
Lars Wallström, controller 
Sunday Dolph Christopher, filmmakare §§ 89-95 
Peter Gotting, ekonomiansvarig Teateri, § 95 
Christian Arin, konstnärlig ledare Teateri, § 95 
Ellen Hill, controller utbildning och kultur, § 95 
Ola Lundmark, verksamhetschef Tenhults 
Naturbrukscentrum, § 95 
Ulrik Svensson, verksamhetschef Stora segerstads  
Naturbrukscentrum, § 95 
Anna Sickeldal, projektsamordnare 
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Lena Bohman, sakkunnig samhällsplanering§ 95-98  
Linda Byman, nämndsekreterare 
  

§89 Val av protokolljusterare 
Nämnden väljer Carina Bardh (M) att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden. 

§90 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. Följande frågor 
tas upp under aktuell information: 

• Share music 
• YH-ansökningar 

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

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

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

§94 Kurser och konferenser 
 
Beslut 

• Dialogmöte - Ny regional livsmedelsstrategi 20 september 
Nässjö, 25 september Värnamo 
1 från varje parti erbjuds delta. 

• En välfungerande och inkluderande arbetsmarknad 22 och 
28 september, Stockholm 
Jon Heinpalu och Monica Samuelsson deltar. 

• Kulturkonferens, Mötesplatser 17-18 oktober, Gävle 
Ordföranden samt 1 från den politiska ledningen och 2 
från oppositionen erbjuds delta. 
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• Attraktionskraft, 23 november, Jönköping 

Nämndens ordinarie ledamöter samt 1:e ersättare medges 
delta. 

• Besöksnäring på agendan, 7 december Stockholm 
Ordföranden och Jonas Magnusson deltar. 

§95 Informationsärenden och aktuellt 
• Sunday Dolph Christopher presenterar 

integrationsprojektet och filmen Ringar på vattnet. 
• Presentation av den fria teatergruppen, Teateri och dess 

verksamhet, gruppen spelar framförallt teater för barn och 
unga. 

• Verksamhetscheferna från naturbruksgymnasierna 
redovisar resultat- och kvalitetsredovisning för läsåret 
2016/2017. 

• Jörgen Lindvall redogör för inkomna remissvar av den 
Regional kulturplanen 2018-2020. 

• Presentation av kandidater till kultur och arbetsstipendium 
2017. 

• Elisabet Eriksson informerar om förstudie digitalisering 
näringsliv, RJL 2017/1079 där man i kommande 
genomförandeprojekt fokusera på näringslivets behov 
inom området digitalisering. 

• Information om aktuell status för förstudieansökan från 
Share music. 

• Information kring Yrkeshögskolesamarbetet, YHSAM 
kompetensutveckling och omvärldsbevakning. Frågan om 
fortsatt hantering av YH-ansökningar tas upp i presidiet. 

• Lars Johansson informerar om pågående och aktuella 
ärenden inom Utbildning och kultur. 

• Lars Wallström presenterar månadsrapport per juli 2017 
 

§96 Remiss - Betänkandet av EU:s 
dataskyddsförordning och utbildningsväsendet 
(SOU 2017:49) 
Diarienummer: RJL 2017/1787 
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Beslut  
Nämnden 

• godkänner föreliggande yttrande som svar till 
Utbildningsdepartementet. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har av Utbildningsdepartementet getts 
möjlighet att yttra sig över rubricerade betänkande. 
 
Region Jönköpings län har inga specifika synpunkter på 
betänkandet utan tolkar att stöd kommer att finnas i lagen för 
hantering av personuppgifter inom utbildningsväsendet även efter 
att den nya dataskyddsförordningen trätt i kraft maj 2018.  
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2017-09-06 
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-06-20 
• EU:s dataskyddsförordning och utbildningsområdet SOU 

2017:49 
• Betänkandet av EU:s dataskyddsförordning och 

utbildningsväsendet (2017:49) 
 
Beslutet skickas till  
Utbildningsdepartementet 

§97 Särskilt driftstöd till butiker 
Diarienummer: RJL 2017/1603, 1369, 1596, 1476 
  
Beslut  
Nämnden 

1. Beviljar Puttes Lanthandel AB 245 784 kronor i särskilt 
driftstöd för 2017 av särskilda medel avsatta hos 
Tillväxtverket (Dnr RJL 2017/1603). 

2. Beviljar Tempo Bottnaryd 300 000 kronor i särskilt 
driftstöd för 2017 av särskilda medel avsatta hos 
Tillväxtverket (Dnr RJL 2017/1369). 

3. Avslår ansökan från Annebergs Servicebutik (Dnr RJL 
2017/1476) p.g.a. för kort avstånd till annat 
försäljningsställe. 
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4. Avslår ansökan från Steens affär och catering Kvillsfors 

(Dnr RJL 2017/1596) 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. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2017-09-06 
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-06-27  
• Ansökningar från butikerna 
• Riktlinjer och bestämmelser för särskilt driftstöd till 

dagligvarubutiker i sårbara och utsatta lägen från 
Tillväxtverket 

 
Beslutet skickas till  
Sökande butiker 

§98 Remiss - Översyn av interkommunal ersättning 
till folkhögskolorna 
Diarienummer: RJL 2017/1818 
  
Beslut  
Nämnden 

• godkänner föreliggande yttrande som svar till Sveriges 
Kommuner och Landsting. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har av Sveriges Kommuner och Landsting 
getts möjlighet att yttra sig över ”Översyn interkommunal 
ersättning till folkhögskolorna” (SKL16/04505) samt svara på ett 
antal frågor. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2017-09-06 
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-17 
• Översyn interkommunal ersättning till folkhögskolor, 
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Sveriges kommuner och Landsting 

• Frågeställningar från SKL:s kultur- och fritidsberedning 
 
Beslutet skickas till  
Sveriges kommuner och Landsting, Tillväxt samhällsbyggnad 

§99 Projektansökan: Innovation Runway 2.0 
Diarienummer: RJL 2017/2299 
  
Beslut  
Nämnden 

• Beviljar Science Park i Jönköping AB 4 349 340 kr. 
Finansiering sker ur regionala utvecklingsmedel, under 
förutsättning att i ansökan upptagen övrig medfinansiering 
infrias. Europeiska regionalfonden (ERUF) tar sitt beslut 
4-5 december 2017. 

Sammanfattning  
Innovation Runway 2.0 (IRW), är en fortsättning på det 
strukturfondsprojekt (ERUF) som påbörjades 2015. Projektet som 
drivs i samverkan mellan Science Park, Almi och 
Handelshögskolan syftar till att stödja länets SME-företag i deras 
förnyelsearbete vad gäller innovation och produkt- och/eller 
tjänsteutveckling.  
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2017-09-06 
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-17 
• Projektansökan med projektplan 

 
Beslutet skickas till  
Science Park Jönköping 

§100  Projektansökan: Inkomst 4.0 
Diarienummer: RJL 2017/2300 
  
Beslut  
Nämnden 

• Beviljar Almi Företagspartner i Jönköping AB 2 500 000 
kr. Finansiering sker ur det statliga 1:1-anslaget, under 
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förutsättning att i ansökan upptagen övrig medfinansiering 
infrias. Beslut gällande medfinansiering från 
tillväxtverkets nationella satsning Digilyft tas under 
hösten 2017 och europeiska regionalfonden (ERUF) tar 
sitt beslut 4-5 dec 2017. 

Sammanfattning  
Digitaliseringen innebär att även administrativa flöden mellan 
köparföretag och deras underleverantörer behöver effektiviseras 
och säkerställas, detta gäller särskilt mot stora globala 
köparföretag. Dessa flöden hanteras ofta t.ex. under helt olika IT-
stödsmiljöer, vilket försvårar integrationen. I projektet kommer 
man att identifiera problem samt i pilotform pröva olika lösningar 
som marknaden sen får ta fram fullskaliga lösningar på. Projektet 
drivs i samverkan mellan stora köparföretag och deras 
underleverantörer i länet, dessutom är teknikkonsulter knutna till 
projektet under konkurrensneutrala former.  
Regionens andel av finansieringen utgörs av 20%. Medel söks 
även från Regionalfonden. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2017-09-06 
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-17 
• Projektbeskrivning 

 
Beslutet skickas till  
Almi företagspartner 

§101  Projektansökan: F-LIGHTer 
Diarienummer: RJL 2017/430 
  
Beslut  
Nämnden 

• beviljar Swerea SWECAST 2 880 127 kr ur det statliga 
1:1 anslaget för projektet F-LIGHTer under 
projektperioden 2018-01-01 till 2021-04-30, under 
förutsättning att i ansökan upptagen övrig medfinansiering 
infrias. Europeiska regionalfonden (ERUF) tar sitt beslut 
4-5 december 2017. 
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Sammanfattning  
Projektet är ett samverkansprojekt mellan Swerea SWECAST, 
Research Institutes of Sweden (RISE) och Jönköping University. 
Projektet syftar till att öka konkurrenskraften hos Jönköpings läns 
underleverantörsindustri genom industriell förnyelse inom 
området lättvikt. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2017-09-06 
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-14 
• Projektansökan 
• Underlag till projektbeslut 

 
Beslutet skickas till  
Swerea Swecast AB 

§102  YH-ansökan Stora Segerstad 
naturbrukscentrum 
Diarienummer: RJL 2017/2283 
  
Beslut  
Nämnden 

• Godkänner att Stora Segerstad naturbrukscentrum får 
ansöka till yrkeshögskolemyndigheten för Yh-
utbildningarna: Driftledare Lantbruk och 
Skogsbrukstekniker. 

Sammanfattning  
Stora Segerstad Naturbrukscentrum ansöker om att bedriva Yh-
utbildningarna Driftledare Lantbruk och Skogsbrukstekniker. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2017-09-06 
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-09 

 
Beslutet skickas till  
Stora Segerstad Naturbrukscentrum 
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§103  Samverkansavtal med Hylte kommun avseende 
naturbruksutbildning på Stora Segerstad 
naturbrukscentrum 
Diarienummer: RJL 2017/2285 
  
Beslut  
Nämnden 

• godkänner samverkansavtalet med Hylte kommun 
avseende naturbruksutbildning på Stora Segerstad 
Naturbrukscentrum.  

Sammanfattning  
Stora Segerstad Naturbrukscentrum avser att teckna 
samverkansavtal med Hylte kommun avseende 
naturbruksutbildning. 
 
Genom detta samverkansavtal ges elever från Hylte kommun rätt 
att söka och tas emot som förstahandssökande elever till 
naturbruksprogrammet, individuella programmet och 
gymnasiesärskolan på Stora Segerstad Naturbrukscentrum.  
Avtalet gäller från läsåret 2017/2018 till läsåret 2019/2020, 
förlängs därefter automatiskt ett år i taget.  
 
Beslutsunderlag 

• Protokollsutdrag från presidiet 2017-09-06 
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-09 
• Bilaga: Samverkansavtal avseende naturbruksutbildning i 

Jönköpings län 
  
Beslutet skickas till  
Stora Segerstad Naturbrukscentrum 

§104  Motion - Den bortglömda konsten 
Diarienummer: RJL 2017/232 
  
Beslut  
Nämnden föreslår Regionfullmäktige 

• Att bifalla motionen 
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Sammanfattning  
Mikael Ekvall (V) och Lennart Karlsson (V) har inkommit med 
en motion angående den bortglömda konsten. Motionärerna 
föreslår att Region Jönköpings län utreder möjligheten att 
använda arkiverad konst som av olika anledningar inte längre 
anses lämplig att ställas ut fritt i våra faciliteter. Information i 
ärendet har lämnats i nämnden 2017-04-26. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2017-09-06 
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-17 
• Protokollsutdrag, Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv 

och attraktivitet 2017-04-26 § 49 
• Protokollsutdrag, Presidium Nämnd för arbetsmarknad, 

näringsliv och attraktivitet 2017-04-05 § 52 
• Protokollsutdrag, Regionstyrelsens arbetsutskott 2017-02-

20 § 38 
• Motion – Den bortglömda konsten 2017-01-10 

 
Beslutet skickas till  
Regionstyrelsen 

§105  Valärende 
 
Beslut 
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

• utser Jonas Magnusson (S) som representant till: 
- Nationellt forum, Regeringens forum för regionerna, och         
- Regionsamverkan Sydsverige   
i de delar som berör Arbetsmarknad och näringslivsfrågor. 

• Maria Hörnsten (S) fortsätter sitt uppdrag i de delar som 
berör kulturfrågor. 

 
Sammanfattning 
Maria Hörnsten (S) har entledigats från sitt uppdrag som 2:e vice 
ordförande i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet och kompletteringsval till uppdraget måste nu göras. 
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Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 
Jonas Magnusson 

§106  Övrigt 
Lennart Karlsson (V) lyfter frågan kring att införa temadagar 
inom nämndens arbetsområde. 
 
Frågan tas upp i presidiet tillsammans med upplägg för nämndens 
informationsärenden.  

Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras 

 

Torbjörn Eriksson 
ordförande 

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