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PROTOKOLL 1(11) 

Diarienummer 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Tid: 2016-04-27, kl 11:00 – 16:45 

Plats: Regionens hus, sal A 

Närvarande: Beslutande:  

Malin Wengholm, (M), ordförande, §§ 48 – 50, 61 – 64 

Torbjörn Eriksson (KD), ordförande, §§ 51 - 60 

Maria Hörnsten (S), 2:e vice ordförande 

Jonas Magnusson (S)  

Anders Berglund (S)  

Martina Jansson (S) 

Annika Hansson (S)  

Jon Heinpalu (MP)  

Anders Gustavsson (SD) 

Carina Bardh (M) ersätter Tomas Erazim (M) 

Gun Lusth (M) 

Raymond Pettersson, (C), ersätter Per Eriksson (C)  

Jonas Lindahl (KD)  

Mari Lindahl (L) 

Lennart Karlsson (V) 

 

Ersättare:  

Lars Carlborg (M)  

Anders Wilander (M), 1:e ersättare, ordinarie §§ 51 - 60 

Margareta Andersson (KD), 1:e ersättare 

Irene Oskarsson (KD), ersättare 

Monica Samuelsson (KD), 1:e ersättare 

Frida Gårdmo (L), 1:e ersättare 

Annki Stark (S), ersättare 

Kjell Ekelund (S), ersättare 

Morgan Malmborg (SD) 1:e ersättare 

 

Övriga:  

Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör 

Mona Ryberg, nämndsekreterare 

Lars Wallström, controller 

Lars Johansson, utbildnings- och kulturdirektör 

Göran Stenström, ekonom 

Mikael Gustafsson, strateg 

Karolina Borg, strateg 

Per-Ola Nilsson, verksamhetschef SMOT 

Mia Ringblom-Hjertner, konstnärlig chef ung scen, SMOT 

Ulf Fransson, Projektledare RUS handlingsplaner 

Johanna Sjöström, RUS handlingsplaner 
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Eva Sundman, verksamhetschef Almi 

Malin Olsson 

  

§48 Val av protokollsjusterare 
Nämnden väljer Lennart Karlsson (V) att justera protokollet 

tillsammans med ordföranden. 

§49  Deltagande på dagens sammanträde 
Nämnden beslutar att tillträdande ordföranden Malin Olsson (M), 

får närvara vid dagens sammanträde. 

§50  Anmälan av informationsärenden och 
fastställande av dagordning 
Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna enligt 

sammanställning med viss förändring. 

 

Dagordningen fastställs med tillägg av ett antal ärenden under 

övriga frågor. 

 

På grund av tidsbrist beslutar nämnden att information enligt 

nedan får göras vid kommande sammanträde. 

- Återrapportering 1:1-medel 

- Kompetensförsörjning i relation till asylsökande och nyanlända 

§51  Aktuell information 
 Per-Ola Nilsson och Mia Ringblom-Hjertner informerar 

om Spira och framtiden och om verksamhet för barn och 

unga 

 Ulf Fransson och Johanna Sjöström Avrapporterar från 

styrgrupp för RUS-handlingsplaner 

 Lars Wallström informerar om budget och 

verksamhetsplan 2017 och Ulrika Geeraedts får i uppdrag 

att försöka redovisa den faktiska kostnaden för icke 

kommersiell (bidragsberoende) utbyggnad av bredband i 

Jönköpings län 

 Eva Sundman informerar om verksamheten vid ALMI 
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§52  
Start av ny utbildning på Stora Segerstad 
Naturbrukscentrum 
Diarienummer RJL 2016/756 

 

Beslut 

Nämnden beslutar att godkänna start av en vuxenutbildning inom 

lantbruk på Stora Segerstad naturbrukscentrum. 

 

Sammanfattning 

Stora Segerstad Naturbrukscentrum vill starta upp denna 

vuxenutbildning som i första hand kommer bedrivas som en 

Komvux-utbildning och därmed finansieras av den studerandes 

hemkommun. Den kommer även bedrivas som en 

uppdragsutbildning där den studerandes arbetsgivare eller egna 

företag finansierar utbildningen. Utbildningen kommer kunna 

genomföras tillsammans med vår arbetsmarknadsutbildning inom 

gröna näringar med inriktning lantbruk. Detta ger positiva 

synergieffekter samt ökar förutsättningar för att fylla 

utbildningsplatser.  

Beslutet skickas till 
Stora Segerstad Naturbrukscentrum, Stab utbildning och kultur 

§53  Uppföljningsbara handlingsplaner för särskilda 
satsningar och kulturpolitiskt prioriterade 
områden 
Diarienummer: RJL 2016/238 

 

Beslut  

Nämnden beslutar att godkänna handlingsplaner för de särskilda 

satsningar och kulturpolitiskt prioriterade områden som beskrivs i 

regional kulturplan 2015-2017, samt att stimulera utvecklingen av 

och ge kunskapsstöd till lokala kulturting. 

 

Sammanfattning 

Handlingsplaner för särskilda satsningar samt för kulturpolitiskt 

prioriterade områdena har upprättats för att ge bättre möjlighet till 

målstyrning och utgör det huvudsakliga underlaget för årlig 

revidering av kulturplanen. Handlingsplanerna innefattar 
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aktiviteter som ska genomföras 2016-2017 samt riktlinjer för 

uppföljning.  

 

Beslutet skickas till:  
Stab Utbildning och kultur 

 

§54  Uppdragsbeskrivningar för samtliga 
verksamheter inom kultursamverkansmodellen 
Diarienummer: RJL 2016/238 

 

Beslut 

Nämnden beslutar att 

 godkänna uppdragsbeskrivningar för samtliga 

verksamheter inom ramen för kultursamverkansmodellen.  

 

 att under handlingsplaner för respektive verksamhet lägga 

till följande uppdrag: Upprätta handlingsplan för hur 

verksamheten bidrar till ökad regional attraktivitet. 

Struktur för handlingsplanen tillhandahålls av Region 

Jönköpings län. Planen ska tillfogas 

verksamhetsberättelsen för 2016 som lämnas i mars 2017. 

 

Sammanfattning  

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet ansvarar 

för uppdrag till och uppföljning av regionala kulturverksamheter 

inom ramen för kultursamverkansmodellen. Uppdragen följer 

kulturplanen och innebär ett särskilt ansvar att långsiktigt planera 

och agera enligt de nationella och regionala kulturpolitiska målen, 

den regionala utvecklingsstrategin samt kulturplanens 

prioriteringar.  

 

Beslutet skickas till:  
Stab Utbildning och kultur 
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§55  Principer för prissättning vid uthyrning av 
lokaler på Kulturhuset Spira 
Diarienummer: RJL 2016/837 

 

Beslut 

Nämnden beslutar att  

 

 Godkänna att prissättningen för uthyrning av 

lokaler/konferenser utgår från en indexuppräkning av 

fullprissättningen från öppningen av Kulturhuset Spira 

2011 (se budgetbeslut LJ 2014/88).  

 Verksamheten medges att ge rabatter för att möjliggöra en 

ökad tillgänglighet och egenfinansiering, utveckling av 

tidigare fattat beslut (LJ2014/88). 

 Återrapportering ska ske. 

 

Sammanfattning 

Precis som i flera andra branscher finns hög- och lågsäsong, bättre 

eller sämre veckodagar mm. Genom att använda den kunskap som 

verksamheten nu har efter fyra år i Kulturhuset Spira, finns det 

möjlighet att öka tillgängligheten för olika typer av evenemang 

och samtidigt påverka möjligheten till ökad egenfinansiering. 

Möjligheten är att införa en marknadsmässig prissättning även för 

lokaler, på ett sätt som inte leder till en snedvriden konkurrens. 

 

Beslutet skickas till: 

Smålands Musik och Teater, Stab Utbildning och kultur 

§56  Utökat verksamhetsbidrag till Teateri – 
omdisponering av medel 
Diarienummer: RJL 2016/833 

 

Beslut  

Nämnden beslutar att 

 utöka ramen för kulturbidrag med 550 000 kronor genom 

minskning av ramen för Smålands Musik och Teater. 

 bevilja 550 000 kronor i utökat verksamhetsbidrag till 
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Teateri, som då totalt uppgår till 950 000 kronor.  

 

Sammanfattning 

Verksamhetsbidrag för 2016 har beviljats med 400 000 kronor för 

Teateris verksamhet. Jönköpings kommun bidrar med 850 000 

kronor och staten med 1 040 000 kronor. 

 

Smålands Musik och Teater har sedan många år haft ett 

samarbetsavtal med Teateri inom barn- och ungdomsteater. 

Avtalet har inneburit att ett årligt bidrag har utbetalts samt 

därutöver har resurser för bland annat marknadsföring och ateljéer 

tillhandahållits.   

 

Beslutet skickas till: 

Regionledningskontoret, Stab Utbildning och kultur, Smålands 

Musik och Teater, Teateri 

§57  Bidrag för hemsändning av dagligvaror på 
landsbygden Vetlanda kommun 
Diarienummer: RJL 2016/358 

 

Beslut 

Nämnden beslutar att 

 Vetlanda kommun beviljas hemsändningsbidrag för 216 900 kr 

dvs 50% av ersättningsberättigat stödunderlag. 

 Finansiering sker ur anslaget för 1:1 medel 

 

Sammanfattning  

En ansökan om hemsändningsbidrag har inkommit till Region 

Jönköpings län från Vetlanda kommun. Ansökan avser 

kommunens kostnader under perioden 2015-01-01 – 2015-12-31. 

Totalt har kommunen haft kostnader för 433 800 kr. 

 

Beslutet skickas till:  
Vetlanda Kommun 

 

 



 

PROTOKOLL 7(11) 

      

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Tid: 2016-04-27, kl 11:00 – 16:45 

 

 

 Sign 

 

§58  Nordic Infra Center 
Diarienummer: RJL 2016/2710 

 

Beslut: Nämnden beslutar att 

Projektet Nordic Infra Center (NIC) med projekttiden 2016-05-01 

– 2019-04-30, beviljas regionala projektmedel ur det statliga 

anslaget 1:1 enligt följande: 

  

 År: 2016 698 000 kr 

       2017 1 047 000 kr 

       2018 1 047 000 kr 

       2019 349 000 kr 

Beslutet förutsätter och grundas på att övrig i ansökan upptagen 

medfinansiering infrias.  

 

Sammanfattning  

Syftet med projektet NIC är att öka regionens konkurrenskraft 

inom den järnvägsrelaterade sektorn. Projektet kommer backa upp 

små och medelstora företag, dess underleverantörer samt länets 

utbildningsaktörer inom den järnvägsrelaterade och 

infrastrukturella sektorn. Målet är att NIC skall medverka till att 

marknadsföra och positionera regionen som en betydelsefull och 

ledande aktör. Vid projektets slut är avsikten att NIC skall stå på 

egna ben och vara en efterfrågad aktör och samarbetspartner på 

marknaden. 

 

Beslutet skickas till:  
Nässjö Näringsliv AB 

 

§59  Ett regionalt näringslivsinriktat 
forskningsprogram – för projekt med start 2017 
Diarienummer: RJL 2016/481 

 

Beslut 

Nämnden beslutar att avsätta 5 000 000 kr ur det statliga anslaget 

1:1 för åren 2017-2019 för projektet. 
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Sammanfattning 

Regionen och Jönköping University har sedan flera år ett väl 

inarbetat samarbete inom olika områden, varav det regionala 

forskningsprogrammet är ett. Föreliggande ansökan avser den 

tredje och avslutande omgången och avser forskningsprojekt i 

samverkan med regionens näringsliv, med start från 2017. 

Forskningsprojekten samfinansieras av Regionen, Jönköping 

University och deltagande företag. Avsikten är att satsningen 

fortsättningsvis ska vara del i den ”KK-miljö”, finansierad 

långsiktigt via Kunskaps- och Kompetensstiftelsen som bedöms 

ha goda förutsättningar för att beviljas till högskolan. 

 

Beslutet skickas till:  
Jönköping University 

§60  Side-Show, publikation och kunskaps-
sammanställning 
Diarienummer: RJL 2015/2369 

 

Beslut  
Nämnden beslutar att 

 Projektet ”Side-Show”, publikation- och kunskaps 

sammanställning projekttiden 2016-08 – 2017-05, beviljas 

regionala projektmedel ur Regional utvecklings medel 

enligt följande: 

 

 År: 2016 14 625 kr 

       2017 104 625 kr 

    

Sammanfattning 

Projektet handlar om att göra en publikation och 

kunskapssammanställning i samband med utställningen Side-

Show. Utställningen har fått utvecklingsbidrag från Utbildning 

och kulturs budget tidigare. Man vill här fånga upp de 

erfarenheter man gör kring utställningen i en publikation för att 

visa hur man kan skapa socialt engagerad konst utanför 

storstäderna. 
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Beslutet skickas till:  

Föreningen HICCUP, Stab Utbildning och kultur 

§61  Övriga frågor 
Ärende om Österängens konsthall aktualiseras. Det svar som 

avgivits är inte tillfyllest. Lars Johansson får i uppdrag att 

formulera om svaret.  

§62  Praktik/feriepraktikplatser 
 

Beslut 

Nämnden beslutar i enlighet med ordförandens yrkande och 

presidiets förslag att frågan om Praktikplatser/feriepraktikplatser 

får tas upp i budgetprocessen för att ordna finansiering. 

 

Mot bakgrund av ovanstående reserverar sig (S) och (Mp)  i 

ANA-nämnden mot beslutet att avslå vårt förslag till 

förvaltningsuppdrag. 

 

Följande reservation ges från (S) och (Mp) genom Jonas 

Magnusson (S) 

 

* Regionen behöver skapa ett intresse bland ungdomar för 

framtidens välfärdsarbetare 

 

* Regionen har goda möjligheter och ett ansvar att stödja tillväxt 

och jobb i vårt län genom vår verksamhet 

 

* Regionen har ett särskilt ansvar att stödja och underlätta för 

ungdomar, både de som är födda här och de som är nyanlända, 

när det gäller att så snabbt som möjligt få in en fot på riktiga 

arbetsplatser. 

 

* Satsningen skulle högt räknat kosta ca en miljon kronor, vilket 

motsvarar mindre än 0,5 % av ANA:s samlade utgiftsram och det 

är inte orimligt att satsningen därmed kan hanteras inom befintlig 

ram och således inte kräver extra budgetbeslut. 

 

* Att starta arbetet genom beslut idag, är viktigt så att 
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feriepraktikplatserna/praktik växer fram redan sommaren 2016 

och inte, som m, kd, c och l vill fördröjs till tidigast 2017. 

Anmärkningsvärt är att Vänsterpartiet avstod från att stödja 

förslaget, liksom Sverigedemokraterna.  

 

Regionen behöver växla upp nu! 

 

Sammanfattning 

(S) och (Mp) genom Jonas Magnusson (S) och Maria Hörnsten 

(S) yrkar att ärende om Praktik/feriepraktikplatser åter tas upp på 

dagordningen och att man beslutar om inrättande av 

praktikplatser/feriepraktikplatser enligt det ursprungliga förslaget. 

 

Malin Wengholm (M) yrkar avslag i enlighet med presidiets 

tidigare förslag. 

 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner presidiets 

förslag vara med övervägande JA besvarat. 

 

Omröstning begärs enligt följande: 

Den som bifaller ordförandens yrkande och presidiets förslag 

röstar JA. De som bifaller Jonas Magnussons och Maria 

Hörnstens yrkande röstar NEJ. 

 

Sju JA-röster avges: Carina Bardh (M), Gun Lusth (M), Raymond 

Pettersson (C), Jonas Lindahl (KD), Mari Lindahl (L), Torbjörn 

Eriksson (KD) och Malin Wengholm (M). 

 

Sex NEJ-röster avges: Jonas Magnusson (S), Martina Jansson (S), 

Anders Berglund (S), Annika Hansson (S), Jon Heinpalu (Mp), 

Maria Hörnsten (S). 

 

Två avstår: Anders Gustafsson (SD) och Lennart Karlsson (V). 

§63  Kurser och konferenser 
Mari Lindahl, (L) och Jonas Magnusson (S) får delta i seminariet 

och kick-off den 9 maj, Barnfilmbyn, Mariannelund. 

§64  Tack! 
Maria Hörnsten framför sitt tack till avgående ordföranden Malin 
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Wengholm och överräcker en bukett blommor. 

 

Malin Wengholm framför sitt tack till nämnden för tiden hon varit 

ordförande.  

Vid protokollet 

Mona Ryberg 

Justeras 

 

Malin Wengholm 

 

 

 

 

 

 

  

Torbjörn Eriksson                               Lennart Karlsson 

 
 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


