
 

PROTOKOLL 1(10) 

Diarienummer 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§  58-74 
Tid: 2017-05-23  kl.13.00-16.50 

Plats: Qulturum, Originalet 

Närvarande: Beslutande:  
Malin Olsson (M) ordf. 
Torbjörn Eriksson (KD) 1:e vice ordf. 
Maria Hörnsten (S) 2:e vice ordf. 
Jonas Magnusson (S) 
Valendona Dobra (S) ersätter Martina Jansson (S) 
Fredrik Johansson (S) ersätter Anders Berglund (S) 
Annki Stark (S) 
Jon Heinpalu (MP) 
Anders Gustafsson (SD) 
Carina Bardh (M) ersätter Tomas Erazim (M) 
Gun Lusth (M) 
Per Eriksson (C) 
Monica Samuelsson (KD) 
Mari Lindahl (L) 
Lennart Karlsson (V) 
 
Ersättare:  
Lars Carlborg (M) 
Nils-Erik Emme(KD) 
Margareta Andersson (KD) 
Irene Oskarsson (KD) 
Jakob Olofsgård (L) 
Johan Starck (S) §§ 58-67 
Kjell Ekelund (S) 
Morgan Malmborg (_) 
 
Övriga:  
Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör 
Lars Johansson, utbildning- och kulturdirektör 
Lars Wallström, controller 
Elisabet Eriksson, enhetschef regional utveckling 
Anna Sickeldal, projektsamordnare 
Linda Byman, nämndsekreterare 
  

§58 Val av protokolljusterare 
Nämnden väljer Mari Lindahl (L) att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden. 
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§59  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. Maria Hörnsten 
(S) lyfter frågan om intecknade projektmedel, som tas upp under 
punkten övrigt. 
 
Informationsärenden 10-12 tas upp sist. 

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

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

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

§63  Informationsärenden och aktuellt 
• Eva Näslund tf. rektor vid Värnamo folkhögskola 

informerar om verksamhetsberättelse, måluppfyllelse och 
framtidsfrågor för skolan. 

• Aktuell information om arbetsmarknad och näringsliv, det 
regionala utvecklings kapitalet, näringssamverkan, 
forskning och innovation m m Ulrika Geeraedts 

• Information om pågående projekt inom utbildning och 
kultur, Lars Johansson  

• Västra Staden – Den digitala Trästaden  
• Internationell verksamhet kopplat till nämnden, utländska 

direktinvesteringar och exportsatsningar m m Ulrika 
Geeraedts  

• Månadsrapport april 2017, Lars Wallström 
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§64  Verksamhetsberättelse 2016 Värnamo 
folkhögskola 
Diarienummer: RJL 2017/1250 
 
Beslut  
Nämnden  

• godkänner verksamhetsberättelse 2016 för Värnamo 
folkhögskola. 

Sammanfattning  
Enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen 
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  

• Protokollsutdrag från presidiet 2017-05-09 
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-24 
• Verksamhetsberättelse Värnamo folkhögskola 2016 

 
Beslutet skickas till 
Värnamo folkhögskola 
Utbildning kultur och stab 

§65  Fördjupad månadsrapport, Tertial 1, 
Diarienummer: RJL 2017/98 
 
Beslut  
Nämnden 

• godkänner fördjupad månadsrapport tertial 1, 2017 
avseende de delar som avser nämndens ansvarsområden 

 
Sammanfattning 
Enligt regionfullmäktiges direktiv till regionstyrelsen ska per april 
månad en fördjupad månadsrapport redovisas. I den fördjupade 
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månadsrapporten redovisas måluppfyllelse för regionfullmäktiges 
fastställda systemmätetal, status på de aktiviteter som ska stödja 
måluppfyllelse samt ekonomisk helårsprognos. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-05-19 
Fördjupad månadsrapport, Tertial 1, 2017 
 
Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

§66  Delegationsordning, Nämnden för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
Diarienummer: RJL 2017/1066 
 
Nämnden beslutar 

• fastställa reviderad delegationsordning för nämnden att 
gälla från och med 2017-06-01.  

 
Sammanfattning  
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitets 
möjlighet att delegera beslutsfattande är reglerat i 
Kommunallagen 6 kap §§ 33-38. 
 
Verksamhetsområden (utgiftsområden) som omfattas av nämnden 
uppdrag är: 

• Näringsliv, inklusive besöksnäring 
• Arbetsmarknad 
• Kompetensutveckling och utbildning 
• Utbildning (egen regi folkhögskolor, 

naturbruksgymnasier) 
• Kultur 
• Livsmiljö 
• Andra områden som sammanhänger med arbetsmarknad, 

näringsliv och attraktivitetsfrågor i perspektivet av hållbar 
och långsiktig regionutveckling. 

 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2017-05-09 
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• Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-02 
• Delegationsordning, nämnden för arbetsmarknad, 

näringsliv och attraktivitet 
 
Beslutet skickas till  
Regionledningskontoret, Regiondirektör-Kansli 

§67  Smålands Turism AB - förslag till 
verksamhetsplan 2018-2020 och budgetförslag 
Diarienummer: RJL 2017/1043 
 
Beslut  
Nämnden beslutar 

• Återremittera ärendet för vidare utredning. 
 

Sammanfattning  
Styrelsen för Smålands Turism AB har översänt förslag till 
verksamhetsplan för 2018-2020 med förslag till budget 2018. 
Förslaget ska behandlas i Region Jönköpings län och länets 
kommuner under april och maj för beslut på Smålands Turism 
AB:s bolagsstämma den 2 juni 2017. I förslag till budget för 2018 
finns en ökning av ägartillskottet. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2017-05-09 
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-11 
• Förslag till verksamhetsplan 2018-2020 med budget 

 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Mari Lindahl (L) yrkar att ärendet återremitteras för vidare 
utredning. 
 
Maria Hörnsten (S) yrkar bifall till Mari Lindahls förslag samt att 
man för en ägardialog med kommunerna. 
 
Beslutet skickas till  
Presidiet för nämnd arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
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§68  Grants office 
Diarienummer: RJL 2017/1070 
 
Beslut  
Nämnden  

• beviljar Jönköping University och projektet Grants office 
3 532 852 kr. Finansiering sker ur anslaget för Regionala 
utvecklingsmedel 

• Fördelning av medel sker enligt följande: 
 År: 2017    472 011 kr 
       2018 1 176 300 kr 
       2019 1 179 425 kr 
       2020    705 116 kr 
 

Sammanfattning  
Ett Grants office ska skapas för att stärka samarbetet mellan 
Region Jönköpings län och Jönköping University. Målsättning är 
att verka för ökad regional tillväxt. 
 
Beslutsunderlag 

• Protokollsutdrag från presidiet 2017-05-09 
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-28 
• Underlag till projektbeslut 
• Ansökan om regionala projektmedel 2017-04-27 

 
Beslutet skickas till  
Jönköping University 

§69  Utvecklingsbidrag kultur 2017 
Diarienummer: RJL 2016/3505 
 
Beslut  
nämnden  

• beviljar 725 000 kronor i utvecklingsbidrag kultur för 
projekt enligt redovisad sammanställning. 
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Sammanfattning  
Regionfullmäktige har i budget för 2017 anvisat 10,7 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. Ur ramen ska även regionens kultur- och 
arbetsstipendier samt aktiviteter som följer av kulturplanens 
utveckling och implementering finansieras. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2017-05-09 
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-26 

 
Beslutet skickas till 
Utbildning och kultur stab 

§70  Förstudie kultur och arbetsstipendier 
Diarienummer: RJL 2017/1251 
 
Beslut  
Nämnden beslutar 

• Ge regionledningskontoret i uppdrag att med 
utgångspunkt i genomförd förstudie ta fram förslag för ny 
hantering av arbets- och kulturstipendier från och med 
2018. 

Sammanfattning  
En förstudie har genomförts för att se över regionala 
kulturstipendier och identifiera utvecklingsmöjligheter. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2017-05-09 
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-24 
• Skrivelse kulturstipendier i Region Jönköpings län 

 
Beslutet skickas till  
Utbildning och kultur stab 
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§71  Remiss - Kultursamverkan för ett Sverige som 
håller ihop - framtida inriktning och 
utvecklingsmöjligheter för 
kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8) 
Diarienummer: RJL 2017/846 
 
Beslut  
Nämnden beslutar 

• Godkänna föreliggande yttrande som svar till 
Kulturdepartementet. 

• Den första punkten i yttrandet som börjar med: Tillstyrker 
förslaget att ta bort konst- och kulturfrämjande 
verksamhet…,  tas bort. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har av Kulturdepartementet getts 
möjlighet att yttra sig över ”Kultursamverkan för ett Sverige som 
håller ihop - framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för 
kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8)”. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2017-05-09 
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-25 

 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Maria Hörnsten (S) yrkar att den första punkten i yttrandet som 
börjar med: Tillstyrker förslaget att ta bort konst- och 
kulturfrämjande verksamhet…,  stryks. 
 
Anders Gustafsson (SD) yrkar bifall till Maria Hönstens förslag. 
 
Beslutet skickas till  
Kulturdepartementet 
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§72  Ny arbetsmarknadsutbildning vid Stora 
Segerstad Naturbrukscentrum 
Diarienummer: RJL 2017/1156 
 
Beslut  
Nämnden  

• godkänner start av ny arbetsmarknadsutbildning vid Stora 
Segerstad Naturbrukscentrum. 

Sammanfattning  
Gislaveds kommun har framfört frågan om möjligt samarbete 
med Stora Segerstad Naturbrukscentrum angående utbildning 
inom ramen för ett pågående projekt kallat ”konjunkturpaketet”. 
Utbildningen kommer att upphandlas och Stora Segerstad 
kommer att offerera ett marknadsmässigt pris för genomförandet. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2017-05-09 
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-13 
• Konjunkturpaketet 2015-2018, Gislaveds kommun 

 
Beslutet skickas till  
Stora Segerstad naturbrukscentrum 

§73  Övrigt 
Beslut 
Nämnden ger Regionledningskontoret i uppdrag att 
återkommande rapportera nämnden om använda projektmedel och 
framtida finansieringar av projekt.  
 

§74  Information 
• Information om regional skogsstrategi och förslag på 

perspektiv om stärkt kompetensförsörjning, ökad 
förädlingsgarad, produktion samt naturvärden och balans i 
skog och mark. 

• Företagsjouren i Jönköpings och Östergötlands län 
• Demografisk utveckling och befolkningsprognos 2025.  
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Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras 

 

Malin Olsson 
Ordförande 

 

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