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PROTOKOLL 1(9) 

Diarienummer 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet 
Tid: 2016-08-31 kl. 09:00-11:50 

Plats: Regionens hus, sal B 

Närvarande: Beslutande:  
Malin Olsson (M) ordföranden 
Torbjörn Eriksson (KD) 
 
Adjungerad: 
Anders Berglund (S) ersätter Maria Hörnsten (S) 
 
Övriga:  
Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör 
Lars Johansson, direktör utbildning och kultur 
Lars Wallström, controller 
Linda Byman, nämndsekreterare 
Jörgen Lindvall, kulturchef, närvarande kl.11.15 -
11.45 § 15 
  

§1  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utsänt förslag, med 
följande ändring, punkten kultur och arbetsstipendier 2016 läggs 
sist i dagordningen. 

§2  Månadsrapport 
Lars Wallström, controller, informerar om att månadsrapport tom 
augusti månad kommer att redovisas för nämnden i september. 

§3  Skrivelse från LO-distriktet i Jönköping 
Ulrika Geeraedts redogör för inkommen skrivelse från LO-
distriktet i Jönköping, angående tillväxt för Jönköpings län och 
hur man kan samverka för att stärka Jönköpings läns arbete med 
strategiska utvecklingsfrågor.  Ett svar på skrivelsen kommer att 
arbetas fram. 

§4  Motion från Miljöpartiet- Slå vakt om 
åkermarken 
Diarienummer: RJL 2015/2027 
 
Beslut 
Presidiet föreslår att  

• ett förtydligande i faktaunderlaget tas fram. 
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Sammanfattning 
Erik Hugander (MP) och Annica Nordqvist (MP) har inkommit 
med en motion 2015-10-09, Slå vakt om åkermarken. I motionen 
framhålls bland annat att åkermarken har minskat kraftigt i landet 
och i regionen under de senaste femtio åren.  
 
Motionärerna föreslår att regionfullmäktige beslutar: 

• Att anta en långsiktig livsmedelsstrategi där länets 
jordbruksmark och lokalproducerat livsmedel står i fokus. 

• Initiera ett samarbete med länets primärkommuner och 
andra relevanta aktörer för att stoppa den allvarliga 
minskningen av åkermark. 

§5  Aktuell information 
Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör informerar om 
aktuella och pågående ärenden inom regional utveckling. 

• Regional innovationsstrategi, RIS information kommer att 
lämnas vid nämnden i oktober. 

• Studiebesök i Amsterdam 29-30 augusti 2016 
innovationsarbete och Smart specialisering. 

 
Lars Johanson, direktör för utbildning och kultur, informerar  

• Skolstarten på folkhögskolorna har fungerat väl, 
elevantalet har ökat på flera skolor 

• Sörängens folkhögskola erbjuder distansstudier på 
fotolinjen 

• Besök av Skolinspektionen i oktober 
• Förslag till minimejeri vid Tenhults naturbruksgymnasium 
• Ny ledningsstruktur inom utbildning och kultur 
• Nya uppsättningar i höst vid Smålands musik och teater 
• Beslut om avstängning av elev 

Informationsärenden till nämnden 
• Månadsrapport, Lars Wallström 
• Verksamhetsberättelse, Värnamo folkhögskola, Erik 

Engsbråten 
• Kulturrådets rapport: Regional fördelning av kulturrådets 

bidragsgivning 2015, Lars Johansson 
• Internationalisering, Ulrika Geeraedts 
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§6  Kulturrådets rapport: Regional fördelning av 
kulturrådets bidragsgivning 2015 
Lars Johansson informerar om den regionala fördelningen och 
utfall av Kulturrådets bidrag för 2015.  De bidrag som tillfaller 
Region Jönköpings län är förhållandevis låg.  
 
Beslut 
Presidiet ger regionledningskontoret i uppdrag att 

• ta fram underlag för en särskild framställan 
• kontakta Kulturrådet för dialog inför bidragsgivning 2017 

§7  Verksamhetsberättelser 2015 Sörängens 
folkhögskola och Värnamo folkhögskola 
Diarienummer 2016/1461, 2411 
 
Beslut 
Presidiet föreslår att nämnden godkänner 

• verksamhetsberättelser 2015 för Sörängens folkhögskola 
och Värnamo folkhögskola. 

 
Sammanfattning 
Enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen, 
bilaga 2 ska årsredovisning årligen upprättas och sändas till 
Folkbildningsrådet. Den ekonomiska redovisningen ska omfatta 
resultaträkning. Av årsredovisningen ska tydligt framgå hur 
mycket folkhögskolan erhållit i statsbidrag från folkbildningsrådet 
och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och 
Myndigheten för yrkeshögskolan. Eventuella övriga statliga 
medel ska också redovisas. 
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-27 
• Verksamhetsberättelse 2015 Sörängens folkhögskola 
• Verksamhetsberättelse 2015 Värnamo folkhögskola 

 
Beslutet skickas till 
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. 
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§8  Yttrande över Validering med mervärde Dn 
2016:24 
Diarienummer: RJL 2016/2426 
 
Beslut 
Presidiet föreslår nämnden besluta att 

• godkänna föreliggande yttrande som svar till 
Utbildningsdepartementet 
 

Sammanfattning 
Validering handlar om att synliggöra, värdera, dokumenteran och 
ge erkännande åt människors tidigare lärande och kunskaper.  
Validering är ett viktigt verktyg för det livslånga lärandet, ökad 
anställningsbarhet och för en ökad rörlighet på arbetsmarknaden. 
Väl fungerande system för validering inom utbildnings- och 
arbetsmarknadsområdet bedöms kunna bidra till betydande 
samhällsekonomiska vinster. 
 
Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2015 att ett 
sammanhållet, nationellt och permanent system för validering ska 
införas. 
 
Förslagen i promemorian syftar till att tydliggöra ansvaret för 
validering så att det skapas bättre möjligheter för en nationell och 
mer överskådlig struktur som bidrar till en ökad tillgänglighet för 
den enskilde. 
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-11 
• Utbildningsdepartementets promemoria Validering med 

mervärde Ds 2016:24 
 
Beslutet skickas till 
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. 
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§9  Social innovation för regional utveckling (SIRU) 
Diarienummer: RJL 2016/2123 
 
Beslut 
Presidiet föreslår nämnden besluta att 

• Projektet SIRU med projekttiden 2016-11-01 – 2019-12-31, 
beviljas regionala projektmedel ur det statliga anslaget 1:1 
enligt följande: 

  
 År: 2017 788 216 kr 
       2018 761 151 kr 
       2019 764 348 kr 

Beslutet förutsätter och grundas på att övrig i ansökan 
upptagen medfinansiering infrias.  

 
Sammanfattning 
Projektet är en förlängning av den förstudie som Coompanion 
tillsammans med Jönköping University och Studieförbundet 
Vuxenskolan genomfört under 2015 och 2016. Förstudien 
finansierades bland annat av Region Jönköpings län. Projektet 
kommer att söka om finansiering via Eruf och är ett 
samverkansprojekt med Jönköping University. Projektets mål är 
att skapa en infrastruktur för social innovation och 
samhällsentreprenöriella initiativ. 
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-07-07 
• Underlag till projektbeslut 
• Ansökan om regionala projektmedel Jönköpings län 

inkommen 2016-06-22 
 
Beslutet skickas till 
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. 
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§10  Finansiering av regional skogsstrategi Småland 
Diarienummer: RJL 2016/2704 
 
Beslut 
Presidiet föreslår nämnden besluta att 

Projektet Regional Skogstrategi Småland beviljas regionalt 
verksamhetsstöd ur Regionala tillväxtmedel enligt följande:  

1. År 2016: 163 676 kr  

2. Dessutom bidrar regionens medarbetare med arbetstid 
motsvarande 75 543 kronor  

 
Sammanfattning 
En skogstrategi ska arbetas fram för hela Småland. Länsstyrelsen 
i Kalmar län är projektägare och samtliga länsstyrelser, 
regioner/regionförbund delar på kostnaderna. Strategin ska bidra 
till en utveckling där företagande med koppling till skogens 
resurser stärks och där fler av skogens värden nyttjas på ett 
hållbart sätt. Den ska också tydliggöra skogens roll för Smålands 
utveckling och synliggöra skogens värden, både aktuella och 
framtida värden. 
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-19 
• Bilaga budget och finansiering 
• Projektbeskrivning – Regional skogsstrategi 2016-05-30 

 
Beslutet skickas till 
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. 

§11  Särskilt driftsstöd för butiker i glesbygd 
Diarienummer: RJL 2016/2125, 1953, 2241, 2635, 2633 
 
Beslut 
Presidiet föreslår nämnden besluta att bevilja bidrag enligt 
följande: 
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1. Bevilja Puttes Lanthandel AB, Ramkvilla 172 500 kr i 
särskilt driftstöd för 2016 av särskilda medel tilldelade från 
Tillväxtverket (Dnr 2016/2125) 

2. Bevilja ICA Nära Korsberga 18 750 kr i särskilt driftstöd för 
2016 av särskilda medel tilldelade från Tillväxtverket (Dnr 
2016/1953) 

3. Bevilja Annebergs Livs 140 734 kr i särskilt driftstöd för 
2016 av särskilda medel tilldelade från Tillväxtverket (Dnr 
2016/2241) 

4. Avslå ansökan från Tempo Bottnaryd (Dnr 2016/2635) p.g.a. 
för ensidigt utbud av varor 

5. Avslå ansökan från Goda butiken i Sandhem (Dnr 
2016/2633) 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. Region Jönköpings län har för detta ändamål fått 275 000 
kronor särskilda medel tilldelade från Tillväxtverket för 2016. 
Stödet delas ut enlig specifika förutsättningar och villkor men 
stödmyndigheten kan besluta att skjuta till mer medel. Då 
ansökningarna överstiger 275 000 kr tas överskjutande medel    
(56 984 kr) ur våra ordinarie statliga 1:1 medel. 
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-19 
• Skrivelse tillväxtverket, beslut om fördelning av medel för 

särskilt driftsstöd till dagligvarubutiker i sårbara och 
utsatta lägen 

 
Beslutet skickas till 
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. 

§12  Kurser och konferenser 
Presidiet beslutar bevilja deltagande i följande konferenser/kurser. 
 

• Share Music & performing arts. Jämlik scen –NU, 1 
september Stockholm,  
Ordföranden Malin Olsson (M) deltar. 
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• Invigningsvecka Ydrevägen 13, Sommenbygdens 
folkhögskola, 5-9 september  
Presidiet beslutar att avstå från deltagande. 

 
• Biosfärsområde Östra Vätterbranterna, 19 september 

Presidiet beslutar att avstå från deltagande. 
 

• Nationella konferensen om Smart specialisering, 4 
oktober, Karlstad. 
Presidiet beslutar att avstå från konferensen.  
En tjänsteman från Region Jönköpings län deltar och 
rapporterar till presidiet. 
 

• SKL Kulturkonferens 2016, Gör det möjligt, 17-18 
oktober, Skövde  
1 från den politiska ledningen och 1 från oppositionen ges 
möjlighet att delta vid konferensen. 

 
• Styrelsekurs för folkhögskolestyrelser, 20-21 oktober, 

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

• Industridagen 2016, 17-18 oktober Malmö 
Ordföranden Malin Olsson (M) samt 1 från oppositionen 
ges möjlighet att delta. 

§13  Planering av kommande möten 
Per-Ola Nilsson, verksamhetschef kultur, Smålands musik och 
teater bjuds in till kommande presidiemöte för att diskutera dialog 
och styrning. 
  
Nämndsekreteraren tar farm förslag till datum inför presidiemöten 
för 2017. 

§14  Övriga frågor 
Mötesersättningar till förtroendevalda kommer att ske i Heroma. 
Närvarolistor kommer att fyllas i vid nämndsammanträdena.  
Information kring systemet kommer att lämnas till partigrupperna. 
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§15  Kultur- och arbetsstipendier 2016 
Jörgen Lindvall, kulturchef, informerar om kultur- och 
arbetsstipendier 2016 och presenterar förslag till stipendiater. 
Utdelning av stipendierna kommer att ske i samband med 
regionfullmäktiges höstmöte i november. 
  

Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras 

 

Malin Olsson 
Ordförande 

 

 

  
 
 
 
 


