
  

PROTOKOLL 1(8) 

Diarienummer 

 

Nämnd för Arbetsmarkand näringsliv och 
attraktivitet §§ 44-57 
Tid: 2017-04-26 kl.13.00-16.45 

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. 
Jonas Magnusson (S) 
Fredrik Johansson (S) ers. Martina Jansson (S) §§ 44-51 
Johan Starck (S) ers. Martina Jansson (S) §§ 52-57 
Anders Berglund (S) 
Annki Stark (S) 
Jon Heinpalu (MP) 
Anders Gustafsson (SD) 
Anders Wilander (M) ers. Tomas Erazim (M) 
Carina Bardh (M) ers. Gun Lusth (M) 
Lars Carlborg (M) ers. Per Eriksson (C) 
Nils-Erik Emme (KD) ers. Monica Samuelsson (KD) 
Margareta Andersson (KD) ers. Mari Lindahl (L) 
Lennart Karlsson (V) 
 
Ersättare:  
Irene Oskarsson (KD) 
Johan Starck (S) 
Kjell Ekelund (S) 
Eva Ekenberg (MP) 
Morgan Malmborg (_) 
 
Övriga:  
Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör 
Lars Johansson, utbildning- och kulturdirektör 
Lars Wallström, controller 
Jörgen Lindvall, kulturchef, §§ 44-49 
Mikaela Dinu Billström, projektledare, §§ 44-50 
Johanna Sjöström, sakkunnig arbetsmarknad, §§ 44-50 
Lena Bohman, sakkunnig samhällsplanering, §§ 50-56 
Johan Cederlund, jurist 
Linda Byman, nämndsekreterare 
  

§44 Val av protokolljusterare 
Nämnden väljer Anders Berglund (S) att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden. 

 

 Sign 

 



 

PROTOKOLL 2(8) 

      

 

Nämnd för Arbetsmarkand näringsliv och 
attraktivitet §§ 44-57 
Tid: 2017-04-26 kl.13.00-16.45 

 

§45  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. Studieresa 
Aarhus tas upp under punkten övrigt. 
 
Nämnden godkänner att Johan Cederlund deltar vid dagens 
sammanträde. 

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

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

§48  Anmälan av kurser och konferenser 
Ordföranden redogör för av presidiet beviljade kurser och 
konferenser.  

• Arbetsmarknadskunskap, 2 maj Jönköping 
Nämnden beslutar att 1 från varje parti erbjuds delta. 

• Kulturpolitisk mötesplats, 14 juni i Jönköping 
Nämnden beslutar att samtliga ordinarie ledamöter erbjuds 
att delta, med möjlighet för ersättare att gå in för ordinarie 
ledamöter. 

§49  Motion- Den bortglömda konsten 
Diarienummer: RJL 2017/232 
 
Beslut 
Nämnden ger Regionledningskontoret i uppdrag att 

• Ta fram ett faktaunderlag, efter behandling i presidiet 
skrivs förslag till beslut. 

 
Inforation i ärendet 
Inkommen motion från Vänsterpartiet anmäls till nämnden. 
Jörgen Lindvall informerar om den stora mängd konstverk som 
finns i regionens ägo.  
 

 

 Sign 

 



 

PROTOKOLL 3(8) 

      

 

Nämnd för Arbetsmarkand näringsliv och 
attraktivitet §§ 44-57 
Tid: 2017-04-26 kl.13.00-16.45 

 
Beslutet skickas till 
Presidiet  
Utbildning och kultur 

§50  Informationsärenden och aktuellt 
• Mikaela Dinu Billström informerar om projekt, jämställd 

regional tillväxt, vars syfte är att säkerställa att 
jämställdhet med ett intersektionellt perspektiv finns med i 
det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet.  

• Johanna Sjöström informerar om arbetet kring 
revideringen av regional utvecklingsstrategi-RUS för 
2017-2018. 

• Jon Heinpalu presenterar förslag om spelkulturinstitut som 
lämnades vid nämndsammanträdet 2017-01-25. 
Nämnden ger regionledningskontort i uppdrag att se över 
hur en förstudie av förslaget kan integreras med ett 
framtida projekt om digitalisering. 

• Månadsrapport mars 2017, Lars Wallström 
• Lars Johansson informerar om pågående och aktuella 

projekt inom utbildning och kultur 
• Lars Johansson och Ulrika Geeraedts presenterar fakta, 

underlag och strategiska frågor inför budget och 
verksamhetsplan 2018. 

§51  Läsårstider 2017/2018 för 
naturbruksgymnasierna 
Diarienummer: RJL 2017/748 
 
Beslut  
Nämnden beslutar att 

• fastställa läsårstider för 2017/2018 för Tenhults 
naturbruksgymnasium och Stora Segerstad 
naturbrukscentrum.  

Sammanfattning  
Enligt skollagen ska beslut om läsårets början och slut tas av 
huvudmannen för skolorna. 
 
 
 

 

 Sign 

 



 

PROTOKOLL 4(8) 

      

 

Nämnd för Arbetsmarkand näringsliv och 
attraktivitet §§ 44-57 
Tid: 2017-04-26 kl.13.00-16.45 

 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2017-04-05 
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-01 

 
Beslutet skickas till  
Tenhults naturbruksgymnasium 
Stora Segerstad naturbrukscentrum 
Utbildning och kultur stab 

§52  Samverkansavtal avseende 
naturbruksutbildning 
Diarienummer: RJL 2017/818 
 
Beslut  
nämnden godkänner 

• samverkansavtalet med Halmstads kommun avseende 
naturbruksutbildning på Stora Segerstad 
naturbrukscentrum. 

 
Sammanfattning  
Genom detta samverkansavtal ges elever från Halmstads 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. Halmstads kommun ersätter 
Region Jönköpings län utifrån elevantal och riksprislista. Elever 
folkbokförda i Halmstads kommun erbjuds plats på skolans 
internat utifrån samma förutsättningar som elever folkbokförda i 
Jönköpings län. Regionen ansvarar för att elever från Halmstads 
kommun är försäkrade enligt samma villkor som gäller för elever 
från Jönköpings län. 
 
Beslutsunderlag 

• Protokollsutdrag från presidiet 2017-04-05 
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-03-17 
• Överenskommelse avseende naturbruksutbildning i 

Jönköpings län 2017-02-17 
 

 

 Sign 

 



 

PROTOKOLL 5(8) 

      

 

Nämnd för Arbetsmarkand näringsliv och 
attraktivitet §§ 44-57 
Tid: 2017-04-26 kl.13.00-16.45 

 
Beslutet skickas till  
Stora Segerstad naturbrukscentrum 
Utbildning och kultur stab 

§53  Remiss - Parlamentariska 
landsbygdskommitténs slutbetänkande SOU 
2017:1 
Diarienummer: RJL 2017/291 
 
Beslut  
Nämnden beslutar att 

• ställa sig bakom föreliggande yttrande som svar till 
Näringsdepartementet, med beaktande av inkomna 
synpunkter som tas med vid regionstyrelsens behandling. 

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

• Protokollsutdrag från presidiet 2017-04-05 
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-03-23 

 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Maria Hörnsten (S) yrkar för Socialdemokraterna och Miljöpartiet 
att följande bör beaktas i yttrandet: Fler utbildningsplatser YH 
utbildning/ bärande på livsmedels, besöksnäringen samt 
bredbands utbyggnad. 
 
Socialdemokratiska gruppen anmäler att man har gjort inspel till 
synpunkter på yttrandet som omfattar fler delar än de som tas upp 
i nämndens yttrande.  
Dessa synpunkter tas med vid regionstyrelsens behandling av 
ärendet. Bilagan godkänns och biläggs protokollet. 
 
Beslutet skickas till  
Regionstyrelsen 
 
 

 

 Sign 

 



 

PROTOKOLL 6(8) 

      

 

Nämnd för Arbetsmarkand näringsliv och 
attraktivitet §§ 44-57 
Tid: 2017-04-26 kl.13.00-16.45 

 

§54  Hemsändningsbidrag för kommersiell service 
Diarienummer: RJL 2017/842, 591, 133, 727 
 
Beslut  
Nämnden beviljar bidrag enligt förslag ur anslaget för 1:1 medel 
 

1. Vetlanda kommun 220 200 kr i hemsändningsbidrag för 
2016 

2. Eksjö kommun 58 380 kr i hemsändningsbidrag för 2016 
3. Sävsjö kommun 31 600 kr i hemsändningsbidrag för 2016 
4. Nässjö kommun 18 100 kr i hemsändningsbidrag för 2016 

 
Sammanfattning  
Ansökningar om hemsändningsbidrag har inkommit från 
Vetlanda, Eksjö, Sävsjö och Nässjö kommun. Ansökningarna 
avser kommunernas kostnader under 2016 och bidragen kan utgå 
med högst 50 % av kommunens kostnader för hemsändningen. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2017-04-05 
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-03-20 
• Ansökningshandlingar hemsändningsbidrag för 

kommersiell service 
 
Beslutet skickas till  
Sökande kommuner 

§55  Automation för regional konkurrenskraft,     
ARK – II 
Diarienummer: RJL 2017/766 
 
Beslut  
Nämnden beviljar 

• föreningen Automationsföretagen i Sverige 900 000 kr 
med finansiering ur det statliga anslaget 1:1. 

 
 
 

 

 Sign 

 



 

PROTOKOLL 7(8) 

      

 

Nämnd för Arbetsmarkand näringsliv och 
attraktivitet §§ 44-57 
Tid: 2017-04-26 kl.13.00-16.45 

 
Sammanfattning  
För att stärka automationsindustrin, har det sedan 2012 via olika 
projekt bedrivits ett utvecklingsarbete med basen i 
gnosjöregionen. Detta i sin tur medverkar till att skapar 
förutsättningar för att stärka konkurrenskraften i hela den 
industriella sektorn i länet. 
 
Av olika skäl avslutades pågående projekt under förra hösten. 
Som följd härav, genomfördes en förstudie, delfinansierad av 
ERUF. Förstudien ledde fram till ett nytt genomförandeprojekt. I 
detta projekt är den förra året bildade medlemsföreningen, som 
f.n. består av ett 20-tal automationsföretag främst i 
gnosjöregionen projektägare. Projektets målgrupp är såväl 
automationsföretag som företag som vill öka sin automatisering. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2017-04-05 
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-03-23 
• Underlag till projektbeslut 
• Ansökan om regionala projektmedel Jönköpings län, 

2017-03-22 
 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Lars Carlborg (M) yrkar bifall till förslaget. 
 
Beslutet skickas till  
föreningen Automationsföretagen i Sverige 

§56  Revision of Territorial Review Småland and 
Blekinge 
Diarienummer: RJL 2017/798 
 
Beslut 
Nämnden beviljar 

• Projektet Revision of Territorial Review Småland 
Blekinge 437 625 kr, finansiering görs med statliga 1:1 
medel. 
 
 

 

 Sign 

 



 

PROTOKOLL 8(8) 

      

 

Nämnd för Arbetsmarkand näringsliv och 
attraktivitet §§ 44-57 
Tid: 2017-04-26 kl.13.00-16.45 

 
Sammanfattning 
Ansökan avser en revidering och uppdatering av den OECD 
rapport som togs fram 2012 inom vårt Brysselsamarbete. 
 
Beslutsunderlag 

• Protokollsutdrag från presidiet 2017-04-05 
• Tjänsteskrivelse daterad 
• Underlag till projektbeslut 
• Ansökan om regionala projektmedel Jönköpings län 

 
Beslutet skickas till  
Regionförbundet i Kalmar län 

§57  Övrigt 
Information om studieresa till Aarhus den 18-20 september.  

Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras 

 

Malin Olsson           Anders Berglund  
 
 
 
Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
 
 

 

 Sign 

 



Inspel till yttrande från Socialdemokraterna 
 
 
Tillägg under inledning/sammanfattning (I enlighet med SKL) 
Region Jönköpings län välkomnar att regering och riksdag tar ett samlat grepp kring 
landsbygdspolitiken genom slutbetänkandet SOU 2017:1.  
 
- För en hållbar regionalpolitik/landsbygdspolitik är det viktigt att inte stad och land ställs mot 
varandra utan istället ses som varandras förutsättningar. 
 
 
- Krävs en nationell politik som ser till hela landet. En tydlig nationell regionalpolitik samt en 
ändamålsenlig styrning där makt, ansvar och befogenheter förs ut så nära medborgarna som möjligt 
är en förutsättning för en långsiktigt hållbar tillväxt och utveckling.  

- Urbaniseringen ställer samhället inför stora utmaningar när det gäller att skapa likvärdighet för 
tillväxt, utveckling och välfärd i hela landet. 

 
- Region Jönköpings län anser att de regionalt utvecklingsansvarigas roll inom 
landsbygdsutvecklingen är något som förbises av utredningen och behöver betonas i det fortsatta 
arbetet. Det kommunala självstyret är grunden, därför bör landsbygdernas behov integreras i den 
regionala utvecklingspolitiken. 
 
- Utredningens konsekvenser för det kommunala självstyret behöver analyseras djupare. 
 

 

Synpunkter på förslaget 
2. Näringsliv 

 
Tillgången till finansiellt kapital (I enlighet med SKL) 
Region Jönköpings län välkomnar att kommittén i sitt betänkande lägger fram förslag om hur staten 
kan ta en tydligare roll som marknadskompletterande aktör avseende tillgången på finansiellt kapital. 
Regionen vill också betona möjligheten att nyttja Europeiska Investeringsfonden (EIF) för att 
tillgängliggöra marknadskompletterande riskkapital till små och medelstora företag på landsbygden. 
Uppdraget till ALMI företagspartner och Saminvest AB om att beakta landsbygden i sina insatser ska 
bidra till att investera i företag för tillväxt och förnyelse i syfte att främja en snabbare omställning till 
en fossilfri och biobaserad samhällsekonomi. 

 
Innovation och förnyelse i landsbygder (I enlighet med SKL) 
För att främja innovationer och förnyelse på landsbygden bör fokus läggas på att stärka befintliga 
system och utgå från regionalt tillväxtansvarigas roll som samordnande part i systemet. 



Vinnova är en av flera aktörer i regionala och lokala innovationssystem. Inkubatorer och Science Park 
är andra stödsystem som baseras på samverkan mellan lärosäten, näringsliv samt lokala och 
regionala offentliga aktörer. 
I Jönköpings län som varit en del av det nationella inkubatorsprogrammet ända sedan starten har vi 
ett kommunbaserat ”Science-Park-system” med lokala noder i varje kommun med anställda 
affärscoacher på minst halvtid. 

 
Omställning till en hållbar utveckling av landsbygdernas platsbundna verksamheter 
Region Jönköpings län har nyligen antagit ett hållbarhetsprogram 2017-2020. 
Omställningen till en biobaserad samhällsekonomi i linje med målen i Agenda 2030, målen om ett 
fossilfritt samhälle samt arbetet med en regional livsmedelsstrategi är områden som Region 
Jönköpings län har ett ansvar för, själv eller tillsammans med andra, att förverkliga.  
 
I det fortsatta arbetet är det därför viktigt att den regionalt utvecklingsansvariga och politisk 
direktvalda politiska organet har en tydligare roll tillsammans med länstyrelsen som samordnare för 
de regionalt ansvariga statliga myndigheterna. 
 
Region Jönköpings län ser positivt på regeringens satsning av regionala exportcentra. Ökad export är 
av betydelse för att stärka näringslivets konkurrenskraft. För Jönköpings län med en stark 
tillverkningsbaserad näring är det angeläget att det sker en fortsatt satsning på regionala 
exportcentra för att stärka näringslivets tillväxt och utveckling. 
 
 
Kunskapsutveckling om näringsliv i landsbygderna 
Region Jönköpings län välkomnar förslaget om att inrätta ett forskningscentrum för regional- och 
landsbygdsekonomisk forskning och anser att ett sådant centrum mycket väl skulle kunna placeras i 
Jönköpings län. Som nämns i utredningen finns redan idag en forskarmiljö kring detta lokaliserad vid 
Jönköping International Business School (JIBS). 
 
Servicegaranti till små och medelstora företag ( I enlighet med SKL) 
Region Jönköpings län anser att en servicegaranti till små och medelstora företag inte är den 
effektivisering företagen efterfrågar, det är också ett förslag som skulle drabba solo- och större 
företag negativt.  
 
Nationella mål och planer för politiken (Tydligare skrivning) 
RJL avstyrker förslagen om att Länsstyrelserna……… 
Riksdagen har tilldelat regionalt utvecklingsansvariga uppdraget att upprätta och fastställa länsplaner 
inom sina områden. 
 
Översyn av reseavdraget (I enlighet med SKL) 
 
RJL välkomnar en översyn av reseavdraget i syfte att göra det avståndsbaserat. Det kan inte vara 
varken rimligt eller hållbart med dagens system som inte tar hänsyn till de olika förutsättningarna 
beroende på om man bor i storstäder eller på landsbygden. 
 
Självkörande bilar i landsbygder (I enlighet med SKL) 
Önskar en mer positiv skrivning och att landsbygder mycket väl kan vara lämpliga testmiljöer, för 
förbättrad tillgänglighet i form av anropsstyrd trafik och leveranser av välfärdstjänster. 
 



Kompetensförsörjning 
 
Nationella mål för politiken 
 
Behöver bli tydligare skrivningar inledningsvis om behovet av att öka tillgängligheten till högre 
utbildning i hela landet: 
 
SKL:s skrivning nedan mycket bra. Regionen behöver trycka på att vi får fler utbildningsplatser på 
högskola och också yrkeshögskola. 
Viktigt understryka Jönköpings Universitys tydliga koppling till näringsliv och entreprenörsskap men 
också betona att förstärk samverkan bör ske mellan utbildning och arbetsliv men också ökade krav 
från staten på ökad samverkan mellan olika regioners högskolor universitet. 
 
Öka tillgängligheten till högre utbildning 
SKL ställer sig positiva till förslaget att öka tillgängligheten till högre utbildning i hela 
landet. Kompetensförsörjningsbehoven är stora på landsbygden inom både privat 
och 
offentlig sektor. För att klara kompetensförsörjningen till välfärdssektorn måste det 
finnas tillräckligt med platser på utbildningar till välfärdens yrken. Utbildningar ska 
bedrivas på rätt ställen i landet och motsvara arbetslivets behov av konkret 
kompetens. 
SKL vill i sammanhanget påpeka den stora efterfrågan som finns på 
yrkeshögskoleutbildning från arbetslivet och uppmana regeringen att utöka antalet 
utbildningsplatser. Dessa utbildningsplatser bör även fördelas utifrån en regional 
kontext i nära dialog med regionalt utvecklingsansvariga, för att möjliggöra en så god 
matchning som möjligt. Förbundet konstaterar även att ökad tillgänglighet av högre 
utbildning inte får ske på bekostnad av kvalitet. Distansutbildning eller andra former 
av utbildning ska ske med samma kvalitet som övrig utbildning. 
 
 
Förbättrade krediter för byggande av bostäder på landsbygden 
Mer positiv skrivning (I enlighet med SKL) 
 
RJL är positiv till kommittens förslag att förbättra krediter för bostadsbyggande på landsbygderna. 
RJL vill dock i nuläget inte ta ställning till hur ett framtida finansieringssystem bör vara utformat. 
 
 
Statens närvaro i landsbygderna 
Tydligare skrivning inledningsvis (I enlighet med SKL) 
 
Staten måste bli mer närvarande i hela Sverige. 
 
Inrättande av landsbygdsdelegationer avstyrks. Istället bär de regionalt utvecklingsansvarigas ansvar 
och uppdrag betonas. 
 
Landsbygdsutveckling är en del av det regionala utvecklingsuppdraget och regeringen bör därför 
förtydliga detta ansvar i lagen om regionalt utvecklingsansvar (I enlighet med SKL) 
 
Den statliga samordningen är ett ansvar för länsstyrelsen och att det ansvaret bör stärkas. 
 
 



Kulturen behöver bli mer tillgänglig i landsbygderna (I enlighet med SKL) 
 
Tydliggöra att kultursamverkansmodellen inte innebar att några nya medel när den infördes och att 
uppräkningen från statens sida varit låg. Regioner och landsting har ökat sina anslag i högre grad än 
staten. 
 
Viktigt att också betona statens ansvar för likvärdiga förutsättningar i hela landet och att Jönköpings 
län har mycket låga statliga kulturanslag/invånare i nationell jämförelse. 
 
 
Civilsamhället utvecklar landsbygderna (I enlighet med SKL) 
 
Tillstyrka förslaget om att förstärka bidraget till studieförbundens verksamhet via Folkbildningsrådet. 
 
 
 
Carina Ödebrink 
2017-04-23 
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