
 

PROTOKOLL 1(7) 

Diarienummer 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 1-13 
Tid: 2017-01-25  kl.13.00 - 16.10 

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. 
Per Eriksson (C) 
Jonas Magnusson (S) 
Tomas Erazim (M) 
Martina Jansson (S) 
Anders Gustafsson (SD) 
Valendona Dobra (S) ersätter Anders Berglund (S) 
Gun Lusth (M) 
Fredrik Johansson (S) ersätter Annki Stark (S) 
Jonas Lindahl (KD) 
Mari Lindahl (L) närvarande §§ 1-7 
Lars Carlborg (M) ersätter Mari Lindahl (L) §§ 8-11 
Jon Heinpalu (MP) 
Lennart Karlsson (V) närvarande §§ 1-7 
Johan Starck (S) ersätter Lennart Karlsson (V) §§ 8-11 
 
Ersättare:  
Lars Carlborg (M)  
Carina Bardh (M)  
Morgan Malmborg (_) 
Johan Starck (S)  
Kjell Ekelund (S) 
Eva Ekenberg (MP) 
Irene Oskarsson (KD) närvarande §§ 1-7 
 
Övriga:  
Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör 
Lars Johansson, utbildnings och kulturdirektör 
Lars Wallström, controller 
Linda Byman, nämndsekreterare 
Jelena Trupina, projektledare regional utveckling §§1-7 
Jan Pihl, projektledare regional utveckling §7 
Jörgen Lindvall, kulturchef §7 
Peter Johansson, sakkunnig arbetsmarknad §§1-7 
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PROTOKOLL 2(7) 

      

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 1-13 
Tid: 2017-01-25  kl.13.00 - 16.10 

 

§1  Val av protokolljusterare 
Nämnden väljer Jonas Magnusson (S) att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden. 

§2  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.  
Följande frågor läggs till och tas upp under punkten övrigt: 

• Spelkulturinstitut 
• Biogas 

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

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

§5  Inkomna remisser, promemorior och motioner 
Sammanställning av inkomna remisser för december 2016 läggs 
till handlingarna. 

§6  Anmälan av kurser och konferenser 
 
Beslut 
Nämnden beslutar att 

• Jon Heinpalu (MP) och Mari Lindblad (L) ges möjlighet 
att delta vid folk och kultur konferensen i Eskilstuna den 7 
februari. 

§7  Informationsärenden och aktuellt 
• Nämndsammanträdet i maj flyttas till 23-24 maj då en 

studieresa för nämnden planeras. 
• Ulrika Geeraedts informerar om pågående projekt inom 

regional utveckling.  Revidering av den regionala 
utvecklingsstrategin, återrapportering av 
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projektverksamheten till näringsdepartementet, 
ackumulerat resultat från företagsjouren, sommarpraktik 
m m 

• Lars Johansson informerar från verksamheten för 
utbildning och kultur. Rekrytering av ny rektor till 
Värnamo folkhögskola pågår, statens kulturråd ger ökat 
stöd till kultursamverkansmodellen, publiksiffror 
Smålands musik och teater m m. 

• Ulrika Geeraedts informerar; Regional skogsstrategi för 
Småland som ska bidra till utveckling där företagande 
med koppling till skogens resurser stärks. 
Livsmedelsstrategi för Jönköpings län ska på sikt skapa en 
hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion. 

• Jörgen Lindvall, kulturchef redogör för 
kulturvaneundersökning 2016 och kulturvanor i 
Jönköpings län. 

• Lars Wallström informerar om månadsrapport per 
december 2016. 

• Jan Pihl informerar från digitaliseringskonferensen 
Digigov och digitala samhällsutmaningar. 

• Jelena Trupina informerar om kompetensplattformen, 
kompetensförsörjning och matchningsproblematik.  

• Statliga medel för flyktingarbete avrapporteras och läggs 
till handlingarna. 

• Nämnden ges i uppdrag att titta på föreläsningen med 
Charlotta Mellander om kulturella och kreativa yrken. 
Föreläsningen mailas ut via länk och information läggs ut i 
läsplattorna. 
 

§8  Starkare ASF i Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2016/4053 
 
Beslut  
Nämnden beviljar  

• Region Jönköpings län 285 000 kr. I anspråk tas medel 
från anslaget statliga 1:1 medel.  
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Sammanfattning  
Projektet stärker länets arbetsintegrerande sociala företag (ASF) 
genom kompetensutveckling och samverkan med offentlig 
verksamhet, det företagsfrämjande systemet och övrigt näringsliv. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2017-01-11 
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-12-16 
• Underlag till projektbeslut 
• Ansökan om regionala projektmedel 2016-12-15 

 
Beslutet skickas till  
Regional utveckling 
 

§9  Remiss avseende betänkande Entreprenörskap 
i det tjugoförsta århundradet (SOU 2016:72) 
Diarienummer: RJL 2016/3486 
 
Beslut  
Nämnden beslutar att 

• godkänna föreliggande yttrande som svar till 
Näringsdepartementet. 
 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har av Näringsdepartementet getts 
möjlighet att yttra sig över rubricerade betänkande.  
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2017-01-11 
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-12-29 

 
Beslutet skickas till  
Näringsdepartementet 
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§10  Intern kontrollplan 2017 
Diarienummer: RJL 2016/2572 
 
Beslut  
Nämnden beslutar att 

• Fastställa intern kontrollplan för 2017 
 
Sammanfattning  
Enligt reglementet för intern styrning och kontroll ska nämnderna 
årligen fastställa en intern kontrollplan med utgångspunkt från 
den regionövergripande planen som fastställs av Regionstyrelsen. 
Regionledningskontoret redovisar förslag till intern kontrollplan 
för 2017. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2017-01-11 
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-12-21 

 
Beslutet skickas till  
Regionledningskontoret, Ekonomi 
 

§11  Verksamhetsplan 2017 med budget, Smålands 
Turism AB 
Diarienummer: RJL 2016/4037 
 
Beslut  
Nämnden godkänner 

• Smålands Turism AB:s verksamhetsplan med budget för 
2017. 

Sammanfattning  
Regionfullmäktige har till nämndens förfogande anvisat 5 
miljoner kronor som ägartillskott till Smålands Turism AB. 

Styrelsen för Smålands Turism AB har redovisat verksamhetsplan 
med budget för 2017 
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Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2017-01-11 
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-12-19 
• Budget Smålands Turism  
• Verksamhetsplan 2017 Smålands Turism 

 
Beslutet skickas till  
Smålands Turism AB 
 

§12  Förslag om spelkulturinstitut 
Vid dagens sammanträde lyfter Jon Heinpalu (MP) förslag om att 
skapa ett spelkulturinstitut som fokuserar på en grundläggande 
spelkulturell bredd och konstnärlig verkshöjd inom 
spelkulturområdet. Regionen kommer i och med detta att profilera 
sig med en modern kulturpolitik och en näringspolitik för att 
stimulera nya och innovativa marknader.  
 
Föreslår följande: 

• Att Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet initierar en förstudie för instiftandet av ett 
regionalt spelkulturinstitut med spelkulturdefinionen och 
förslagstexten ovan som grund.  

• Att arbetet sker tillsammans med redan aktiva inom 
spelkulturen i regionen samt inom ämnesområdet 
etablerad forskning.   

• Att Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet avsätter 500 kkr för förstudien ur de regionala 
utvecklingsmedlen. 

 
Nämnden ger presidiet i uppdrag att diskutera förslaget om en 
förstudie för instiftande av ett regionalt spelkulturinstitut. 
 

§13  Fråga om biogasproduktion 
Jon Heinpalu (MP) lyfter frågan kring vad en eventuell 
avskaffning av biogasproduktionen i Jönköpings kommun innebär 
för Region Jönköpings län. 
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Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras 

 

Malin Olsson 
ordförande 

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