
 

 Sign 

 

 

PROTOKOLL 1(10) 

Diarienummer 

 

Presidium - Nämnd för Arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet  

Tid: 2016-05-17 09:00-10:50 

Plats: Regionens hus, sal A  

Närvarande: Beslutande:  

Malin Olsson (M), ordförande 

Torbjörn Eriksson (KD) 

Maria Hörnsten (S)  

 

Övriga:  

Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör 

Siw Kullberg, kanslidirektör/sekreterare 

Lars Johansson, direktör utbildning och kultur  

Lars Wallström, controller  

  

§1  Inledning 
Ordföranden förklarar sammanträdet för öppnat.  

Samtliga närvarande ledamöter redovisade enligt ovan. 

§2  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utsänt förslag med tillägg 

av information om kultur- och arbetsstipendier. Dessutom 

information om tilläggsavtal till samverkansavtal avseende 

naturbruksutbildning som ändras till ett informationsärende vid 

dagens sammanträde. 

§3  Aktuell information 
Regional utvecklingsdirektör informerar om: 

Aktuella frågor som varit uppe för information och diskussion i 

regional kontakt och näringslivsdepartementets 

tjänstemannaforum 

§4  Månadsrapport 
Information av Lars Wallström kring kommande delårsrapport 

som håller på att sammanställas. Redovisning vid kommande 

nämndsammanträde.  

§5  Budget- och verksamhetsplan 2017 
Diskussion kring budgetprocess. Lars Johansson informerar om 

nytt systemmätetal för SMOT – programaktiviteter.  

M, KD, C och L kommer att presentera sitt budgetförslag vid 

kommande nämndsammanträde. Socialdemokraterna och övriga 

partier presenterar sin budget på sammanträdet därefter. 
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§6  Verksamhetsberättelse Värnamo Folkhögskola 
Information av Lars Johansson kring den information som 

kommer att ges av rektor på kommande nämndsammanträde.  

§7  Stadsbidrag för höjda löner till lärare och till 
vissa andra personalkategorier – Lärarlyftet 
Information av Lars Johansson. Information kommer även att ges 

till nämndens ledamöter vid kommande sammanträde. 

§8  Bredband 
Regional utvecklingsdirektör informerar om att Ingemar 

Svensson, projektledare Regional utveckling kommer att 

informera om infrastruktur avseende bredband.  

§9  Kultur- och arbetsstipendier 
Information av Jörgen Lindvall, kulturchef kring förslag om tänkt 

process vad gäller nominering och val av kultur- och 

arbetsstipendier. Diskussion.  

 

Uppdrag ges att till kommande nämndsammanträde lämna 

ett PM om förutsättningar för stipendier samt process.  

§10  Tilläggsavtal till samverkansavtal avseende 
naturbruksutbildning  
Information av Lars Johansson. Avtalet kommer enligt 

överenskommelse att skrivas under av ordföranden i  

primärkommunala samverkansnämnden samt regionstyrelsens 

ordförande.  

§11  Läsårstider – Naturbruk 2016-2017 
Diarienummer: RJL 2016/1088 

 

Beslut  

Presidet föreslår att nämnden besluta att 

 

1. Läsårstider för Tenhults Naturbruksgymnasium för 

eleverna fastställs till:  
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Höstterminen 2016: 18 augusti-20 december 2016 

Vårterminen 2017: 9 januari-16 juni 2017 

 

2. Läsårstiden för Stora Segerstad Naturbruksgymnasium för 

eleverna fastställs till: 

 

Höstterminen 2016: 22 augusti-21 december 2016 

Vårterminen 2017: 10 januari-14 juni 2017 

Sammanfattning  

Beslut om läsårets början och slut tas av huvudmannen för 

skolorna.  

 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-08 

 

Beslutet skickas till  

Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

§12  Utvecklingsbidrag – film 
Diarienummer: RJL 2015/2059 

 

Beslut  

Presidiet föreslår nämnden besluta att 

 Bevilja 200 000 kronor i utvecklingsbidrag  

Sammanfattning  

Regionfullmäktige har i budget för 2016 anvisat 9,7 miljoner 

kronor för bidrag inom kulturområdet. Ramens ändamål är att 

utifrån den regionala kulturplanens mål och inriktningar ge stöd 

till organisationer, sammanslutningar och enskilda. Bidrag kan 

ges i form av verksamhetsbidrag, arrangörsbidrag och 

utvecklingsbidrag. 

 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-25 

 

Beslutet skickas till  

Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
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§13  Smålands kulturfestival 
Diarienummer: RJL 2016/988 

 

Beslut  

Presidiet föreslår nämnden besluta att 

 Bevilja Smålands Kulturfestival 220 000 kronor under 

projekttiden 2016-01-01—2016-12-31 där projektmedel 

tas ur regionala utvecklingsmedel. Beslutet förutsätter och 

grundas på att övrig i ansökan upptagen medfinansiering 

infrias. 

Sammanfattning  

Smålands Kulturfestival äger rum under höstlovet i november i 

flera kommuner i Jönköpings- och Kronobergs län. Programmet 

består av cirka 50 arrangemang under en vecka där många 

konstformer finns representerade. Festivalen starade 2012 och står 

med i den regionala kulturplanen som särskild satsning.  

 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-10 

 

Beslutet skickas till  

Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

§14  Finansiering av Science Park – Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2016/1424 

 

Beslut  

Presidet beslutar att  

 återremittera ärendet för ytterligare beredning med 

inriktning på en översyn kring fortsatt finansiering för 

verksamheten. 

 

Sammanfattning  

Science Park-arbetet i länet har sedan början av 2000-talet men 

särskilt från år 2009 haft en betydande finansiering av regionala 

utvecklingsmedel (1:1 resp. RF-medel).  
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Att fortsätta med projektmedelsfinansiering är varken lämpligt 

eller förenligt med regelverket för dessa medel, varför en 

förändring måste ske från år 2017.  

 

Verksamheten som berör samtliga kommuner i länet, är angelägen 

och starkt efterfrågad och utgör en viktig pusselbit i att bidra till 

förnyelsen och utvecklingen av länets näringsliv. Verksamheten 

möter årligen ca. 1000 idéer och medverkar till ca 300 

företagsstarter i länet. På samma vis som Regionen via 

verksamhetsbidrag finansierar andra i länet angelägna 

verksamheter behöver därför verksamhetsbidrag fortsättningsvis 

tillställas Science Park-arbetet i Jönköpings län. 

 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-29 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Regional utvecklingsdirektör ger information i ärendet. 

 

Torbjörn Eriksson framför synpunkter på att föreslagen 

finansiering av kontinuerlig verksamhet är projektmedel. 

Maria Hörnsten instämmer i ovanstående synpunkter.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår, med anledning av ovanstående synpunkter, 

att ärendet går på återremiss för ytterligare beredning.   

 

Beslutet skickas till  

Regional utvecklingsavdelning 

§15  Matchning a internationella studenter och 
regionala företag – en förstudie 
Diarienummer: RJL 2016/1002 

 

Beslut  

Presidet föreslår nämnden besluta att 

 Med statliga 1:1-medel, bevilja 275 000 kronor till 

Internationella Handelshögskolan i Jönköping för 

föreliggande förstudie.  
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Sammanfattning  
Internationella Handelshögskolan har många utländska studenter 

som utgör en outnyttjad resurs i regionen med tanke på deras 

kunskap och kännedom om regionen de kommer ifrån. Idag väljer 

alltför få att efter avslutade studier här, söka ett jobb i regionens 

företag. Ett sätt att öka kontakterna mellan utländska studenter 

och företag i regionen är att medverka till att studenterna under 

sin studietid erbjuds praktikplatser (internship) i företag här. Idag 

är det ytterst få som har praktikplats regionalt eftersom man själv 

måste söka sin plats. 

 

Föreliggande förstudie vill undersöka möjligheterna till att 

etablera en praktikplatsbank samt medverka till att öka andelen 

företag som anmäler sig dit samt är intresserade av att ta emot en 

icke svensktalande student. 

 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-29 

 

Beslutet skickas till  

Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

§16  Första kvarteret 
Diarienummer: RJL 2016/1162 

 

Beslut  

Presidiet föreslår nämnden besluta  

 Bevilja projektet ”Första kvarteret” med projekttiden 

2016-07-01 – 2018-12-31, projektmedel ur Regionala 

utvecklingsmedel för 2016 med 100 000 kr, för 2017 med 

250 000 kr och för 2018 med 250 000 kr. Beslutet 

förutsätter och grundas på att övrig i ansökan upptagen 

medfinansiering infrias.  

Sammanfattning  

Projektet handlar om att i den gamla hantverksmiljön i Bodafors 

skapa en turistattraktion med koppling till möbelhistoria. Man 

kommer att ha utställningar med inriktning på gamla och nya 

möbler, inredning, design och hantverk.  
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Dessutom kommer man driva kursverksamhet och workshops 

inom närliggande områden.  

 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-29 

 

Beslutet skickas till  

Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

§17  Regional utvecklingsstrategi – handlingsplaner 
och process 
Diarienummer: RJL2015/1862 

 

Beslut  

Presidiet föreslår nämnden besluta om fortsatt arbete med 

Regional utvecklingsstrategi enligt följande: 

 

1. Fortsatt arbete med RUS-Handlingsplaner sker i enlighet 

med redovisad utredningsrapport 

 

2. Webbverktyg utvecklas snarast inom Region Jönköpings 

län 

 

3. RUS-processen fortsätter enligt framlagt förslag 

 

4. RUS-arbetet bildar underlag för kommande regional 

översiktsplan liksom strukturbilder för regionen samt för 

eventuell ny regional geografisk indelning  

 

5. Revidering av nuvarande RUS sker under innevarande 

mandatperiod samt 

 

6. Kontinuerliga och långsiktiga personella och andra 

resurser tillgodoses. 

Sammanfattning  

Regionledningskontoret har enligt uppdrag gjort en utredning 

gällande handlingsplaner tillhörande RUS samt fortsatt process 

kring RUS-arbetet. 
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Ett sextiotal aktörer i länet har aktivt bidragit med värdefulla 

inspel för såväl aktiviteter som process. Ett flertal möten har ägt 

rum mellan Länsstyrelsen och Region Jönköpings län för att 

identifiera kommande samarbetsområden. Rapport med förslag 

överlämnas nu för beslut. 

 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-11 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Maria Hörnsten meddelar att hon inte deltar i beslutet utan 

återkommer vid nämndsammanträdet i ärendet.  

 

Beslutet skickas till  

Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

§18  Förlängd studietid för naturbrukselever  
Diarienummer: RJL 2016/1455, 1456, 1457 

 

Beslut  

Presidiet föreslår nämnden besluta  

 I enlighet med förslag som framförts i ovan rubricerade 

elevärenden. 

 

Sammanfattning  

Huvudman för skolan har att fatta beslut om förlängd studietid för 

elever. 

 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelser samtliga daterade 2016-04-28. 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Torbjörn Eriksson föreslår, om möjligt, att presidet behandlar 

individärenden fortsättningsvis.  

 

Beslutet skickas till  

Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
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§19  Kurser och konferenser 
Presidet beslutar bevilja deltagande i följande konferenser/kurser: 

 

 Kultursamverkansmodellen – förmöte – 23 maj-  

SKL, Stockholm 

Beviljas delta: Malin Olsson och Maria Hörnsten 

 

 Kultursamverkansmodellen – 24 maj, Kulturdepartementet  

Stockholm 

Beviljas delta: Malin Olsson och Maria Hörnsten  

 

 Ingen lätt match – 13 juni, Stockholm  

Beviljas delta: Malin Olsson samt eventuellt representant 

från Socialdemokraterna i mån av plats 

 

Presidiet beslutar avstå följande konferenser/kurser: 

 

 Ett kulturpolitiskt dialogmöte – 25 augusti, Stockholm 

§20  Planering inför kommande möten 
Vi sammanträde den 29 juni planeras följande 

informationspunkter 

 Information om några av de största projekten, till exempel 

Barnfilmbyn, Smarthouseing m m 

 Information av Smålands Turism vid kommande 

nämndsammanträde den 1 juni. 

 

Maria Hörnsten föreslår att någon form av workshop anordnas för 

nämnden där man diskutera aktuella frågor.  

 

Återkoppling kring representation vid sammanträde den 1 juni 

inom Sydsvenska samarbetet. 
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Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Malin Olsson, 

ordförande 

  

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


