
 

PROTOKOLL 1(10) 

Diarienummer 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 75-88 
Tid: 2017-06-28  kl.11.00-15.45 

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) 
Martina Jansson (S) 
Anders Berglund (S) 
Kjell Ekelund (S) ers. ersätter Annki Stark (S) 
Jon Heinpalu (MP) 
Anders Gustafsson (SD) 
Tomas Erazim (M) 
Gun Lusth (M) 
Per Eriksson (C) 
Monica Samuelsson (KD) 
Mari Lindahl (L) 
Lennart Karlsson (V) 
 
Ersättare:  
Carina Bardh (M) 
Raymond Pettersson (C) 
Nils-Erik Emme(KD) 
Margareta Andersson (KD) 
Irene Oskarsson (KD) 
 
Övriga:  
Jane Ydman, ekonomidirektör 
Lars Wallström, controller 
Elisabet Eriksson, enhetschef regional utveckling 
Linda Byman, nämndsekreterare 
Henrik Bjarnbäck, rektor Sörängens folkhögskola §81 
Peter Swalander, programkoordinator SPARK och det 
Regionala forskningsprogrammet, §81 
Per Hilletofth, Professor i logistik och projektledare 
Reshoring, §81 
Sara Johansson, Forum förnyelse, §81 
Anna Sickeldal, projektsamordnare 
Jelena Trupina, projektledare 
Sofia Ericsson, kulturutvecklare  
Ellen Hill, verksamhetscontroller utbildning och 
kultur 
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Lena Bohman, sakkunnig samhällsplanering 
Karolina Borg, sakkunnig näringsliv 
Mikael Gustafsson, sakkunnig näringsliv 
  

§75 Val av protokolljusterare 
Nämnden väljer Lennart Karlsson (V) att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden. 

§76  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 
KK stiftelsen och feriepraktik tas upp under punkten övrigt. 

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

§78  Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: RJL 2017/104 
 
Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till 
handlingarna. 
 
RJL 2017/1079 Information om Digitalisering näringsliv till 
nämnden i höst.  

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

§80  Anmälan av kurser och konferenser 
 
Beslut 

• 250 möjligheter, 12-13 september Elmia 
Samtliga ordinarie ledamöter erbjuds delta, ersättare ges 
möjlighet att ta ordinarie ledamots plats. 

 
• Styrelsekurs för folkhögskolestyrelser 21-22 september i 

Stockholm. 
Gun Lusth (M) och Jonas Magnusson (S) deltar. 
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• Möjligheternas mötesplats, 28-29 juni i Virserum 

Monica Samuelsson (KD) deltar dag 2. 
 

• Social innovation och social hållbarhet, 7 september i 
Jönköping 
2 från den politiska ledningen och 2 från oppositionen 
erbjuds delta. 

§81  Informationsärenden och aktuellt 
• Henrik Bjarnbäck rektor vid Sörängens folkhögskola 

informerar om verksamhetsberättelse för år 2016. 
• Peter Swalander och Per Hilletofth informerar om 

Regionalt näringsinriktat forskningsprogram samt 
Reshoring och återflytt av produktion till Sverige.  

• Sara Johansson Projekt - Forum förnyelse, information om 
kunskapsbyggande samverkan och förnyelse för företag 
och näringsliv. 

• Information Anna Sickeldal om aktuell projektstatus för 
Regionala utvecklingsmedel, statliga 1:1-medel och EU:s 
strukturfonder.  

• Jelena Trupina informerar om förstärkning av den 
regionala kompetensplattformen. 

• Uppföljning av kultursamverkansmodellen Kulturrådet 
2016, Sofia Eriksson. 

• Månadsrapport maj 2017, Lars Wallström 

§82  Verksamhetsberättelse 2016 Sörängens 
folkhögskola 
Diarienummer: RJL 2017/1612 
 
Beslut  
Nämnden  

• godkänner verksamhetsberättelse 2016 för Sörängens 
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 
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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 2017-06-14 
• Tjänsteskrivelse 2017-05-29 
• Verksamhetsberättelse 2016 Sörängens folkhögskola 

 
Beslutet skickas till  
Sörängens folkhögskola 

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

1. godkänner Smålands Turism AB:s verksamhetsplan 2018-
2020 med förslag till budget 2018. 

2. Skickar med till dialogen om verksamhetsplan för 
kommande år att nämnden inte ser någon möjlighet att 
ägartillskottet utökas ytterligare under planperioden 2019-
2020. 

Sammanfattning  
Styrelsen för Smålands Turism AB har översänt förslag till 
verksamhetsplan för 2018-2020 med förslag till budget 2018. 
Förslaget har behandlats i länets kommuner.  I förslag till budget 
för 2018 finns en ökning av ägartillskottet. 
 
Ärendet återremitterades av nämnden 2017-05-23 för vidare 
utredning kring ägartillskottet. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2017-06-14 
• Protokollsutdrag från nämnden 2017-05-23 
• Protokollsutdrag från presidiet 2017-05-09 
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• Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-11 
• Förslag till verksamhetsplan 2018-2020 med budget 

 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden föreslår att beslut tas enligt förslag i tjänsteskrivelse 
daterad 2017-04-11, samt att det vid bolagets extra bolagsstämma 
framförs att nämnden inte ser någon möjlighet till utökat 
ägartillskott efter 2018. 
 
Beslutet skickas till  
Smålands Turism 
Regionstyrelsen 

§84  Projektansökan Filmbyn Småland 
Diarienummer: RJL 2017/1627 
 
Beslut  
Nämnden  

• beviljar Filmbyn Småland 800 000 kr. Finansiering sker ur 
anslaget för Regionala utvecklingsmedel. 

Sammanfattning  
Filmbyn Småland (f.d. Barnfilmbyn) ansöker om medel för att 
driva sin verksamhet under 2017-2018 och för att utveckla 
verksamheten.  
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2017-06-14 
• Tjänsteskrivelse 2017-05-24 
• Underlag till projektbeslut  
• Ansökan om regionala projektmedel 2017-05-23 

 
Beslutet skickas till  
Filmbyn Småland 
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§85  Nya arbetsmarknadsutbildningar med 
inriktningar grundläggande skogsbruk och 
skogsmaskinförare 
Diarienummer: RJL 2017/1452 
 
Beslut  
Nämnden godkänner  

• Stora Segerstad Naturbrukscentrum att inlämna anbud för 
bedrivande av rubricerade utbildningar samt för uppstart 
av dessa i det fall anbud antas. 

Sammanfattning  
Stora Segerstad Naturbrukscentrum avser att i egen regi eller i 
samarbete med extern partner inlämna anbud för bedrivande av 
arbetsmarknadsutbildningar till den av Arbetsförmedlingen 
aviserade och nära förestående upphandlingen av desamma. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2017-06-14 
• Tjänsteskrivelse 2017-05-10 

 
Beslutet skickas till 
Stora Segerstad Naturbrukscentrum 

§86  Kompetensråd 
Diarienummer: RJL 2017/1700 
 
Beslut  
Nämnden  

• godkänner bildandet av ett kompetensråd 
 

Sammanfattning  
För att stödja arbetet med kompetensförsörjnings- och 
arbetsmarknadsfrågor så ska ett kompetensråd bildas. 
Kompetensrådets roll är att öka samhandling mellan berörda 
aktörer. 
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Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2017-06-14 
• Tjänsteskrivelse 2017-01-01 

 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Jonas Magnusson (S) yrkar att ärendet återremitteras till presidiet 
för att klargöra vilka parter som bör ingå i kompetensrådet.  Maria 
Hörnsten (S) yrkar bifall till en återremiss. 
Ordföranden yrkar bifall till föreliggande förslag samt till att 
ärendet bör avgöras idag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer de två förslagen under proposition och finner 
att ärendet ska avgöras idag antaget. 
Votering begärs där föreliggande förslag (JA) ställs mot  
Jonas Magnussons avslagsyrkande (NEJ). 
 
JA röstar följande 7 ledamöter: 
Tomas Erazim (M), Gun Lusth (M), Per Eriksson (C), Monica 
Samuelsson (KD), Mari Lindahl (L), Torbjörn Eriksson (KD), 
Malin Olsson (M) 
 
NEJ röstar följande 7 ledamöter: 
Jonas Magnusson (S), Martina Jansson (S), Anders Berglund (S), 
Kjell Ekelund (S), Jon Heinpalu (MP), Maria Hörnsten (S), 
Anders Gustafsson (SD)   
 
Avstår: 
Lennart Karlsson (V) 
 
Omröstningsresultat: 
Med 7-ja röster mot 7-nej röster avgörs ärendet idag genom 
ordförandens utslagsröst.  
 
Beslutet skickas till  
Regional utveckling 
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§87  Budget och verksamhetsplan 2018 med 
flerårsplan för 2019-2020 
Diarienummer: RJL 2017/86 
 
Beslut  
Nämnden 

• överlämnar förslag till Budget och verksamhetsplan 2018 
med flerårsplan 2019-2020 till regionstyrelsen, med 
komplettering av de justeringar som godkänts av 
nämnden. 

 
Reservationer  
Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig till förmån för 
eget förslag. 
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag. 
Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 
Sammanfattning  
Förslag till Budget och verksamhetsplan 2018 med flerårsplan 
2019-2020 överlämnas till regionstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2017-06-14 
• Alliansens förslag till budget och verksamhetsplan 2018 

med flerårsplan 2019-2020 
 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden redovisar två justeringar i alliansens förslag till 
Budget.  
På sid 18 under stycket Verksamheter som regionen stödjer. 
Flyttas meningen ”Därtill är regionen delägare i Almi och i 
Smålands Turism ”sist i stycket. 
 
På sidan 21 under stycket Utveckling av de gröna näringarna, 
tillägg av meningen: ”Under ledning av Länsstyrelsen pågår 
framtagandet av en regional Livsmedelsstrategi. Regionen deltar 
i detta arbete.” 
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Justeringarna godkänns av nämnden. 
 
Ordföranden Malin Olsson (M) föreslår att Alliansens 
budgetförslag  överlämnas till Regionstyrelsen 
 
Maria Hörnsten (S) och Jon Heinpalu (MP) yrkar bifall till 
Socialdemokraterna och Miljöpartiets förslag till budget. 
 
Anders Gustafsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas 
förslag till budget. 
 
Lennart Karlsson (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till 
budget. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
nämnden bifaller Alliansens förslag. 
 
Votering begärs där ordföranden meddelar att Alliansens förslag 
är huvudförslag.   
Efter proposition utses S och MP:s förslag till budget som 
motförslag. 
 
Votering görs med följande propositionsordning: 
JA för bifall till alliansen förslag till budget. 
NEJ för bifall till S och MP:s förslag. 
 
JA röstar följande 7 ledamöter:  
Tomas Erazim (M), Gun Lusth (M), Per Eriksson (C), Monica 
Samuelsson (KD), Mari Lindahl (L), Torbjörn Eriksson (KD), 
Malin Olsson (M) 
 
NEJ röstar följande 6 ledamöter: 
Jonas Magnusson (S), Martina Jansson (S), Anders Berglund (S), 
Kjell Ekelund (S), Jon Heinpalu (MP), Maria Hörnsten (S)  
 
Avstår gör 2 ledamöter: Anders Gustafsson (SD) och Lennart 
Karlsson (V) 
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Därmed bifaller nämnden Alliansens förslag till budget och 
verksamhetsplan 2018. Övriga förslag bifogas protokollet som 
bilagor.  
 
Beslutet skickas till  
Regionstyrelsen 

§88  Övriga frågor 
• Önskemål om att inbjudningar som berör KK-stiftelsen tas 

upp i nämnden. 
• Feriepraktikplatser. Anna Sickeldal redogör för hur många 

platser som fördelas idag inom Region Jönköpings län.  
 

Ordföranden önskar alla en trevlig sommar och förklarar 
sammanträdet avslutat.  

Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras 

 

Malin Olsson        Lennart Karlsson  
 
 
 
Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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Förslag till budget för verksamhetsåret 2018 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet i Region Jönköpings län  
Socialdemokraterna och Miljöpartiet 
 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet återkommer till höstens budgetberedning med ett samlat budgetförslag. 

Inledning 
Regionen är till för medborgarna och ska aktivt bidra till att invånarna får det allt bättre. Det görs genom 

ett tydligt fokus på välfärd och möjligheter. Regeringens höjda statsbidrag bidrar till att sjukvården ges 

ökade möjligheter att bättre bemöta vårdbehovet. Regionen som arbetsgivare behöver vara vägvisande när 

det gäller jämställdheten på arbetsplatsen. Om arbetet med jämställdhet genomsyrar verksamheten sprider 

det sig sedan vidare ut i samhället. Frågan om kompetensförsörjning är viktig både utefter behovet inom 

regionens egen verksamhet samt inom näringslivet. Att ha en attraktiv region att verka och bo i är 

avgörande för att knyta kompetent personal till arbetsplatserna runt om i Jönköpings län. 

 

Region Jönköpings län ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna känner inflytande och påverkan 

över den egna arbetssituationen samt med möjligheter att påverka sin arbetstid. Kompetensförsörjningen 

och personalpolitiken är oerhört viktigaste strategiska frågor för att invånarna ska få del av regionens 

verksamhet på bästa sätt. Har vi inte tillgång till den personal som vi behöver har vi heller ingen 

verksamhet att erbjuda medborgarna. 

Det ska vara möjligt att leva, arbeta, bo, verka och ha tillgång till välfärdstjänster i hela Region Jönköpings 

län. Ska medborgarna vilja bo och verka i regionen krävs att den är sammanbunden med fungerande 

kollektivtrafik, att arbetsplatserna är attraktiva, att vården kan garantera patientsäkerheten, att det finns ett 

tydligt fokus på hållbar utveckling för att möta framtidens behov samt att det finns tillräckligt med 

kulturella inslag som ger människor ett mervärde i sin vardag. Regionen behöver vara i ständig utveckling. 

Om samtliga medborgare har tillgång till en god sjukvård i hela Jönköpings län kommer det i 

förlängningen att generera en regional tillväxt. Invånare som känner trygghet genom den gemensamma 

välfärden kommer att ha bättre förutsättning för att bygga upp en god hälsa.  

De närmaste åren står Regionen inför utmaningar i form av ökade investeringar inom hälso- och 

sjukvården och kollektivtrafiken. För att möta en högre investeringsnivå de kommande åren ser vi att 

Regionen behöver ta en del av de likvida medlen i anspråk. 

Jämställdhet 
Ett tydligt jämställdhetsperspektiv ska ligga till grund för alla beslut och resurstilldelningar och genomsyra 

Regionens verksamheter. Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem och en viktig 

jämställdhetsfråga. Fortfarande tar kvinnor större ansvar och för barn och hushållsarbete. Därför ska 

Regionen som arbetsgivare uppmuntra ett mer jämställt uttag av föräldrapenning.  
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Socialdemokraterna och Miljöpartiet har drivit på för att rätt till heltid ska vara norm senast 2018 i 

Regionens verksamheter. Rätt till en lön som det går att leva på och ekonomisk trygghet vid pension är en 

fråga om jämställdhet. 

 

Regionen har fått fem miljoner från den rödgröna regeringen via Tillväxtverket för att arbeta med 

jämställdhet. Det är viktigt att dessa pengar går till att utbilda de personer som sitter på poster som 

uppehåller strukturerna i regionens verksamhet, såsom både förtroendevalda och anställda. Arbetet med 

jämställdhet bör inkluderas i den regionala utvecklingsstrategin, RUS, för att arbetet ska integreras i både 

hela regionens organisation men även i övriga samhäller, såsom näringsliv och kommunal verksamhet. 

Regionen bör också aktivt arbeta med att synliggöra hur detta arbete genomförs. 

Digitalisering – Bredband 
Region Jönköpings län är stort till ytan och har mycket landsbygd. En väl utbyggd bredbandsstruktur är en 

förutsättning för ökad digitalisering samt för att öka företagens konkurrenskraft och offentlig verksamhets 

utveckling av digitala tjänster. För medborgarna möjliggörs arbete och studier på distans, kultur- och 

fritidsaktiviteter med mera. Det handlar om att skapa möjligheter och förutsättningar att verka och bo på 

landsbygd och i tätort i hela länet.  

 

Sveriges riksdag har satt målet att 90 procent av befolkningen skall ha tillgång till snabbt fiber 2020. Staten 

har det främsta ekonomiska ansvaret för att målet skall nås. Inom ramen för det regionala 

utvecklingsansvaret är det nödvändigt att regionen vidtar aktiva insatser för att exempelvis koordinera en 

fortsatt bredbandsutbyggnad samt att undersöka möjligheter till eventuell förskottering eller andra 

finansieringsmodeller.  

 

Regeringen föreslår tillsammans med Vänsterpartiet att landsbygdsprogrammet förstärks med totalt 850 

miljoner under åren 2017-2020 för bredbandssatsningar. Satsningarna ska göras i områden där 

förutsättningar för kommersiell bredbandsutbyggnad saknas. Inom ramen för landsbygdsprogrammet har 

regeringen tidigare avsatt totalt 3,25 miljarder kronor för bredbandsutbyggnad. Detta befintliga stöd ökas 

nu med 850 miljoner kronor under 2017-2020 och kommer därmed att uppgå till totalt 4,1 miljarder 

kronor. 

 

Utgångspunkten skall vara att alla medborgare har rätt till ett snabbt fungerande bredband från ett robust 

nät.  Med den digitalisering som nu sker i vårt land och vår region, är utbyggnad av fiber en viktig 

demokratifråga.  Regionen är en viktig aktör för att främja jämlikhet och minska de digitala klyftorna. Idag 

hanterar Länsstyrelsen ansökan och tilldelning av resurserna. Vi vill att Regionen tillsammans med 

Länsstyrelsen är aktiva i ansökningar för utbyggnad.  

 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill att: 

 Region Jönköpings län ska vidta aktiva åtgärder för att koordinera en heltäckande 

bredbandsutbyggnad i hela länet. 
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Kultur 
Sjukvård behöver vi för att vi ska kunna överleva. Kultur för att vi ska vilja överleva. Kulturen är en stark 

förutsättning för demokratisk utveckling och delaktighet i samhället. Alla människor ska ges möjlighet att 

delta i kulturaktiviteter och skapa egen kultur. Kultur ska präglas av mångfald, kvalitet och kan synliggöra 

klasskillnader, könsskillnader och skillnader mellan stad och land. Genom kulturella utbyten motverkas 

stereotypa föreställningar, vilket medför ömsesidig förståelse och respekt för olikheter som berikar vårt 

samhälle. Den granskar och ifrågasätter samhället, dess makthavare och strukturer. 

 

Bildning är en omistlig del av kunskap. Regionen har ett viktigt uppdrag att stödja folkbildning i form av 

folkhögskolor, studieförbund med mera. Folkbildningen är idéburen med nära koppling till folkrörelserna 

och är den största kulturarrangören och har därför betydelse regionalt och lokalt. 

 

Smålands musik och teater, Smot, med kulturhuset Spira har ett särskilt uppdrag riktat till länets barn och 

unga. Verksamheten ska komma alla till del, både på Spira men också med musik- och teaterföreställningar 

i hela länet. Barn och unga är en viktig grupp och ska vara fortsatt prioriterad. Betydande kulturinsatser 

inom regionens verksamhet ska därför riktas mot barn och unga. 

 

Smot har också den viktiga uppgiften att bredda verksamheten för att nå nya målgrupper och skapa möten 

mellan amatörer och teatern. Likaså måste Smot fungera som en möjlighet och garanti för det fria 

kulturlivet. Spira kan skapa bättre förutsättningar som scen och lokal för det fria kulturlivet att kunna 

framföra sin verksamhet, detta för att få en bättre kulturell måluppfyllelse i Jönköpings län. 

 

Region Jönköpings län har relativt, sett till andra län, en låg andel statliga kulturmedel per invånare. Vi vill 

därför aktivt driva på för att de nationella kulturanslagen till länet ökar för att förstärka den 

kulturverksamhet regionen idag ansvarar för men också för att utveckla det fria kulturlivet. 

 

Länsmuseet har en nyckelroll som bärande kulturarv i Jönköpings län och ska ges utökade medel för att 

kunna både bredda och spetsa sin verksamhet.  

 

Digitaliseringen skapar förutsättningar för fler att ta del av och skapa kultur, det gäller såväl barn och unga 

som äldre. Vi ser här en potentiell utvecklingsmöjlighet för att sprida kultur och interagera med kulturell 

verksamhet. 

 

S och MP vill skapa ett spelkulturinstitut som kan profilera regionen både med en modern kulturpolitik 

som tar spelkulturområdet på allvar och med en näringspolitik som stimulerar till nya och innovativa 

marknader. Spelkulturinstitutet kan vara en samlande kraft och påverka branschen med kunskap baserad 

på fakta. Att enbart marknadskrafter ska få styra är inte som tillräckligt då det leder till att enbart det mest 

säljbara kommer att dominera. Spelkulturinstitutet ska även fungera som ett nätverk som kan ta tillvara på 

den kraft och vilja som finns inom regionen när det gäller spelkulturen. Institutet ska inrättas i samråd 

med akademi, civilsamhället och branschaktörer. 

 

I Jönköpings län finns två stycken konstutövare, en författare och en bildkonstnär, som lever på sitt 

konstskapande i Jönköpings län. Regionen måste bli bättre på att skapa förutsättningar för konstutövare 

att verka professionellt i vår region.  
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Inom regionen finns idag ingen preparandutbildning för studenter som vill studera vidare vid en högre 

utbildning inom kultursektorn. Vi vill ge regionen i uppdrag att föra samtal med Jönköping University om 

att starta en konstutbildning på preparandnivå. Främst rör det inriktningen författarskap, där det idag inte 

finns någon utbildning i landet som är förberedande. 

 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill att: 

 Regionen under 2018 prioriterar att stärka och utveckla barn- och ungdomskulturen. 

 Smot ska verka för att det fria kulturlivet ska få förutsättningar för att utöva sin 

kulturverksamhet på Spira till rimlig kostnad. 

 Smot tilldelas systemmätetal för antal föreställningar som utövas i samverkan med 

civilsamhället på Spira. 

 Regionen i samråd med spelkulturens aktörer, genom en förstudie, bildar ett 

spelkulturinstitut. 

 Regionen ges i uppdrag att föra samtal med Jönköping University om att starta en 

konstutbildning på preparandnivå. 

Arbetsmarknad – Näringsliv 
Sverige präglas för närvarande av stark och hållbar tillväxt, vilket märks även i Jönköpings län. 

Arbetslösheten är lägst i landet även bland ungdomar. Bland inrikes födda är det i det närmaste full 

sysselsättning. Fortfarande står dock allt för många utanför arbetsmarknaden, många av dem är nyanlända 

och ungdomar. Samtidigt är det stor brist på flera yrkesgrupper i både det privata och offentliga 

näringslivet vilket hämmar tillväxt och utveckling. För att underlätta för företag att ta tillvara på och stärka 

sin kompetens vill vi införa företagsvalideringscheckar som är en garant för existerande kompetens och 

snabbare matchning. Genom validering av befintliga kunskaper kopplat till kompletterande utbildningar 

kan också steget för en enskild individs väg till arbete förkortas. Region Jönköpings län ska vara aktiv i att 

ta del av och bidra till utvecklad validering till jobb i enlighet med EU:s men också nationella 

valideringsprogrammet. 

 

Strukturfonderna och den regionala kompetensplattformen är två viktiga verktyg för kunskaps- och 

kompetensutveckling i vårt län. Det är med kunskap vi konkurrerar i en global värld. 

 

Science Park Jönköpings län bedriver verksamhet för att öka förutsättningarna för fler entreprenörer, fler 

tillväxtföretag och bättre regional innovationsmiljö. Genom affärscoacher i länets kommuner skapas 

förutsättningar för affärsutveckling och rådgivning på hemmaplan. Science Park är en viktig aktör i det 

regionala tillväxtarbetet. Regionen bidrar med 7 miljoner kronor per år till Science Park-systemet. 

 

Jönköpings län har idag inget industriellt utvecklingscenter, IUC. För att få bättre förutsättningar för 

industriell produktion behövs en samlande kraft som kan hjälpa företag med att implementera affärer och 

idéer. Detta leder då till att nya produkter uppstår genom förädlingskedjor på företagen. Jönköpings län 

behöver ett IUC för att automatisera och digitalisera industrin.  

 

Regionen är beroende av en näringspolitik som klarar av att möta förändringar i omvärlden. Det 

förutsätter aktiva insatser, mer strategisk samverkan och ett gott innovationsklimat. Region Jönköpings 

Län ska ta initiativ till att samla alla berörda aktörer som bidrar till och är beroende av att hela länet växer 
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och utvecklas på ett hållbart sätt. Vi vill därför skapa ett regionalt tillväxtråd/näringslivsråd som med 

dialog och samverkan kan skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling och ett starkt näringsliv. Det 

behövs särskilda insatser för att stödja kvinnligt företagande och för de med flerspråkig kompetens. 

 

Samordningsförbunden i Jönköpings län bedriver finansiell samordning för att stärka människors 

möjligheter till arbete. IT-spåret är ett framgångsrikt arbete som behöver säkras ekonomiskt och 

verksamhetsmässigt. Utbildningen syftar till att unga vuxna med Asperger-syndrom blir anställningsbara i 

näringslivet. Utbildningen har 15 platser och har kö från unga vuxna som vill komma med i projektet. Vi 

ser det som viktigt att samordningsförbunden ges ökat finansiellt utrymme för att säkerställa resurser till 

exempelvis IT-spåret. 

 

Turism- och besöksnäringen är en av de snabbast växande näringarna och har stor potential att bidra till 

tillväxt och attraktivitet. Smålands Turism ska verka för att tydliggöra och vidareutveckla destinationer i 

Jönköpings län, såsom exempelvis Biosfärområde Östra Vätterbranterna och Filmbyn i Mariannelund. 

 

Region Jönköpings Län har ett särskilt ansvar att, som stor offentlig arbetsgivare, bidra till att fler kommer 

i arbete och därmed minska arbetslösheten men också att väcka intresse hos unga till att bli morgondagens 

medarbetare i Regionen. Det handlar om att skapa traineejobb, praktikplatser, feriepraktik och att fler 

människor med funktionshinder får ett jobb.  

 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill att: 

 Näringslivet erbjuds valideringscheckar för att stärka och utveckla kompetensen. 

 Regionen verkar för att inrätta ett industriellt utvecklingscenter. 

 Ett regionalt tillväxt- och innovationsråd skapas. 

 Resurser för exempelvis IT-spåret säkras genom att samordningsförbunden ges ökat 

finansiellt utrymme. 

 Traineejobb och feriepraktikplatser inrättas för unga och arbetslösa i regionens 

verksamhet. 

 



 
 

 
 
Förslag till Budget 2018 
Nämnd för Arbetsmarknad Näringsliv- och Attraktivitet ANA 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sverigedemokraterna vill att 
nedanstående förslag inarbetas i 
huvudförslaget. Se punktlista. 

 

 Minskning av posten ”Övriga kulturanslag”.  

 

 Regionens engagemang i AER och bidrag till Vandalorum fasas ut så snart som möjligt. 

 

 Målet att en viss procent av nyinvesteringar ska gå till konstutsmyckning ersätts med att man gör 

en bedömning från fall till fall beroende på vad det är för projekt. 

 

Utveckla allmänhetens intresse för konst. Skapa en permanent konstutställning. 

 Låt alla konstutövare i länet delta i en utställning både på webben och fysiskt, med prisuppgift på 

konsten.  

 

 Låt utställningen vara lättillgänglig för alla och bli en offentlig plattform där Regionens löskonst 

köps in. Engagera allmänheten och personal där konsten ska placeras genom omröstningar. 

 

 Använd företagens ISO system för att samla in de kompetensbehov som finns i länets näringsliv. 

Kompetensmatrisen i alla företag syftar till att säkerställa att rätt kompetens utvecklas utifrån 

verksamhetens faktiska behov.  

 

 Samarbeta med näringslivet om kompetenshöjande kurser, yrkesutbildningar där behoven är som 

störst. 



Medskick och synpunkter som Vänsterpartiet önskar lyfta in i  
Nämndens budgetförslag. 
 
 

Vänsterpartiets budgetyrkanden 2018 
Nämnd för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
  

 
Vänsterpartiet återkommer med finansiering och ram för sin regionbudget i sin 
helhet vid regionstyrelsen budgetsammanträde. Det kommer dock att inbegripa 
justering av skattesats och förändringar av ett antal budgetposter.  
 

Kultur  
Kulturen skall ses både som en samhällsbyggare och en normbrytare. Den är en 
förutsättning för demokrati och skall ges stort utrymme i samhället. Utvecklingsområden 
som Vänsterpartiet ser idag är bland annat kultursamordnare och kultur i vården. En vision 
för Kultur i vården måste tas fram för framtiden. Kulturen har genom framgångsrika projekt i 
Regionen visat sig vara ovärderlig genom sina olika uttryck som kan ge förbättrad hälsa och 
välbefinnande till olika patientgrupper. Dans, film, litteratur, bildkonst och teater 
tillsammans med en genomtänkt och god miljö är hälsobringande och har ett stort 
egenvärde i sig. Det är nödvändigt att regionen stödjer Spira och Smålands musik och teater i 
sitt arbete med att utvecklas och att nå ut till hela länet. 

IT-samhället ger nya möjligheter för patienterna att ta del av olika former av kultur på 
sjukhusen. Här finns stora utvecklingsmöjligheter som kan förbättra kvalitén och upplevelsen 
av vården både för barn och vuxna. Kulturhuset Spira skapar stora regionala fördelar. 
Tillgängligheten till kultur för alla i länet är en självklarhet.  

Barn- och ungdomsverksamhet och samarbete med skolor och annan kommunal verksamhet 
är mycket viktig. Det skall skapas ett samarbetsforum mellan kommunerna och Regionen 
även när det gäller kulturfrågor för att få ett förankrat kulturutbyte över hela länet. 
Kulturresor med kollektivtrafiken är en viktig del i att ge alla medborgare tillgänglighet till 
kulturen.  

Region Jönköpings län ska arbeta fram en policy för att beskriva samverkan med 
amatörföreningar och yrkesverksamhet inom dans, teater och musikverksamhet. Detta för 
att möjliggöra goda och likvärdiga villkor för amatörföreningar i länet. I policyn bör även 
beskrivning av bidragsformer lyftas fram och förtydligas för att hitta nya vägar fram till 
amatörerna i regionen. Det är också intressant att undersöka hur de ekonomiska 
förutsättningarna för amatörerna att vara på Spira ser ut. Regionen skall arbeta för att ett 
nytt system för kulturstöd skapas. I det nya systemet skall det finnas riktlinjer för vem som 
har rätt att besluta om de olika stöden samt att amatörprojekt bereds stöd och hjälp med 
ansökningar så att de har en chans att hävda sig mot yrkesprojekt. Vänsterpartiet vill stärka 
stödet till kulturprojekten runt om i regionen. 



Medskick och synpunkter som Vänsterpartiet önskar lyfta in i  
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Stöd till organisationer och näringsliv 
En stor del av ärendena som nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
arbetar med handlar om olika former av stöd till organisationer och näringsliv. Det är viktigt 
att regionen bidrar till arbetsskapande projekt och att hjälpa det lokala föreningslivet att 
blomstra. Föreningar som engagerar ungdomar, pensionärer och nyanlända är särskilt 
viktiga. När det gäller stödet till näringsliv och innovation så måste regionen bli mycket 
tydligare och mer konsekvent. Regionen ska endast stödja de företag som tydligt kan 
beskriva en målbild med sitt projekt och sin innovation som syftar till att bidra till fler 
arbetstillfällen eller till en mer hållbar utveckling. Regionen ska inte på vaga eller otydliga 
grunder ge ekonomiskt stöd till de företag som inte kan visa upp en sådan målbild eftersom 
det är viktigt att vi faktiskt stödjer de innovationer och företag som vill och har som mål att 
bidra till er starkare och mer hållbar region. Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet måste samtidigt ta nästa kliv och arbeta mer målinriktat för att stärka kulturen, 
det lokala föreningslivet och skapa fler arbetstillfällen.  
 
 

1. Region Jönköpings län arbetar fram en policy för att beskriva samverkan med 
amatörföreningar och yrkesverksamhet inom dans, teater och musikverksamhet. Detta för 
att möjliggöra goda och likvärdiga villkor för amatörföreningar i länet. I policyn ska även 
beskrivning av bidragsformer lyftas fram och förtydligas för att hitta nya vägar fram till 
amatörerna i regionen.  

 

2. Amatörernas möjlighet att bruka kulturhuset Spiras lokaler genomlyses för att få till stånd en 
rimlig kostnadsbild för amatörföreningarna.  

 
3. Regionen skall arbeta för att ett nytt system för kulturstöd inrättas. I det nya systemet skall 

det finnas riktlinjer för vem som har rätt att besluta om de olika stöden samt att 
amatörprojekt kan beredas stöd med ansökningar så att de har en chans att hävda sig mot 
yrkesprojekt. Den totala ramen projektstöd till kulturverksamhet ska utökas.  

 
 

4. Region Jönköpings län ska lyfta fram och söka internationella samarbeten även utanför 
Europas gränser. Världen är global och internationellt samarbete är en form av symbios.  

 

5. Regionen utvidgar sitt arbete med sjukhusclowner så att regionen åtminstone lägger 
motsvarande en heltidstjänst för ändamålet och att detta kommer våra samtliga sjukhus till 
godo. Detta för att få till stånd en permanent och kontinuerlig verksamhet. 
 

6. Regionen intensifierar sitt arbete för integration. Kultur och idrott har vid sidan av arbete 
alltid varit en av de allra träffsäkraste integrationskällorna. En integrationsplan tas fram för 
att klara av integrationsutmaningarna på lång sikt. Målet bör vara att fler av de flyktingar och 
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invandrare som kommit till vår region kommer i arbete samt att deras engagemang i 
kulturlivet stärks. 
 

7. Se över arbetssättet för och nyttan med så kallade företagscheckar. Samtidigt genomförs en 
utvärdering av företagscheckarna och dess betydelse för regionens utveckling. 
Insynsmöjligheten i de projekt som stöds med företagscheckar måste förtydligas.  
 

8. En översikt av all den konst som region förvaltar och äger görs. Syftet med översiktet är att ta 
fram en strategi för hur regionen maximerar nyttan med konsten. 
 

9. Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet ska arbeta för arbetskapande 
åtgärder och stärka det lokala föreningslivet mer målinriktat. 
 

10. Regionen fortsätter sitt arbete med att rusta upp vandringsleder runt om i länet. Det är både 
viktigt för kulturupplevelser i naturen och för folkhälsan. 
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