
 

PROTOKOLL 1(11) 

Diarienummer 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 135-150 
Tid: 2017-12-13 kl.13.00-17.15 

Plats: Regionens hus, sal A 

Närvarande: Beslutande:  
Malin Olsson (M) ordf. 
Torbjörn Eriksson (KD) 1:e vice ordf. 
Jonas Magnusson (S) 2:e vice ordf. 
Carina Bardh (M) 
Gun Lusth (M) 
Per Eriksson (C) 
Monica Samuelsson (KD) 
Mari Lindahl (L) 
Lennart Karlsson (_) 
Maria Hörnsten (S) 
Martina Jansson (S) 
Anders Berglund (S) 
Annki Stark (S) 
Jon Heinpalu (MP) 
Anders Gustafsson (SD) 
 
Ersättare:  
Lars Carlborg (M) 
Eva Nilsson (M) 
Raymond Pettersson (C) 
Nils-Erik Emme(KD) 
Fredrik Johansson (S) 
Henrik Tvarnö (S) närvarande §§ 135-143 
Kjell Ekelund (S) närvarande §§ 135-141 
Eva Ekenberg (MP) 
Morgan Malmborg (_) 
 
Övriga:  
Lars Johansson, utbildning- och kulturdirektör 
Lars Wallström, controller 
Anna Sickeldal, projektsamordnare regional 
utveckling 
Andreas Lepa, Arbetsmarknadskunskap §141  
Cecilia Kjellander, Arbetsmarknadskunskap §141 
Göran Stenström, ekonomichef utbildning och 
kultur 
Jelena Trupina, projektledare §§ 135-141 
Peter Johansson, sakkunnig arbetsmarknad, §§ 135-
141 
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Tommy Eriksson, projektledare § 141 
Per-Ola Nilsson, verksamhetschef kultur §141 
Jörgen Lindvall, kulturchef, §§144-145 
Sofia Eriksson, kulturutvecklare §§144-145 
Linda Byman, nämndsekreterare 
  

§135  Val av protokolljusterare 
Nämnden väljer Maria Hörnsten (S) att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden. 

§136  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag med följande 
tillägg: 

• Residence in art, tas upp under aktuell information 
• Uppföljning jämställd regional tillväxt, tas upp under 

punkten övrigt. 

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

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

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

§140  Kurser och konferenser 
Beslut 

• Konferens, Tillsammans gör vi skillnad, 2 februari i 
Gislaved 
Fredrik Johansson (S) samt ytterligare en från den 
politiska ledningen medges delta. 

• Kultur för hälsa, 28 februari i Värnamo 
Odföranden samt ytterligare en från oppositionen deltar. 
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• Folk och kultur, 7-10 februari  i Eskilstuna  

Samtliga ordinarie ledamöter erbjuds delta.                 
• SKL arbetsmarknads och näringslivsdagar 15-16 mars 

Samtliga ordinarie ledamöter erbjuds delta. 
• Deltagande vid kommunernas näringslivsdagar 

Regionledningskontoret tillskriver regionens kommuner 
med önskan att få möjlighet att ta del av inbjudningar till 
kommunernas näringslivsdagar. 

§141  Informationsärenden och aktuellt 
• Andreas Lepa och Cecilia Kjellander informerar om 

arbetsmarknadskunskap och framtidens arbetsmarknad, 
samt förstudie projektet i Jönköpings län. 

• Lars Wallström presenterar månadsrapport per november 
2017.  

• Lars Johansson informerar om aktuella projekt inom 
utbildning och kultur, resultatutveckling 
naturbruksgymnasierna m m. pågående projekt inom 
Residence in art, kultur, utveckling bild och form, 
ytterligar fördjupning tas upp vid nämnden i januari. 

• Utbildning och kulturdirektören redogör för policyn kring 
kränkande behandling inom Region Jönköpings län efter 
fråga vid nämndsammanträdet i november. 

• Per-Ola Nilsson informerar om förutsättningar, utfall och 
resultat för Smålands musik och teater. 

• Tommy Eriksson projektledare vid Regional utveckling 
informerar om projekt för utländska investeringar i 
Jönköpings län. 

• Uppföljning av flexibel prissättning vid uthyrning av 
lokaler på Spira, Per-Ola Nilsson. 

• Lars Wallström redogör för intern styrning och kontroll, 
inför beslut av den årliga kontrollplanen i januari. 

 
 
 
 
 
 

 

 Sign 

 



 

PROTOKOLL 4(11) 

      

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 135-150 
Tid: 2017-12-13 kl.13.00-17.15 

 

§142  Ansökan om särskild variant av 
gymnasieutbildning 
Diarienummer: RJL 2017/2937 
 
Beslut  
Nämnden 

1. Godkänner att gå vidare med ansökan till skolverket för 
förnyelse av beslut att bedriva särskild variant av 
gymnasieutbildning (Maskinmekaniker). 

2. Godkänner att vid ett beviljande av ansökan fortsätta 
bedriva denna särskilda variant av gymnasieutbildning vid 
Stora Segerstad Naturbrukscentrum. 

Sammanfattning  
Ansökan till skolverket om att fortsätta bedriva tidigare beviljad 
särskild variant av gymnasieutbildning vid Stora Segerstad 
Naturbrukscentrum. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2017-11-29 
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-20 
• Information från skolverket daterad 2017-10-19 

 
Beslutet skickas till  
Stora Segerstad Naturbrukscentrum 

§143  Ny inriktning estetkurs Sörängens folkhögskola 
Diarienummer: RJL 2017/3126 
 
Beslut  
Nämnden 

• Godkänner att Sörängens folkhögskola ersätter Estetlinjen 
med bild och berättande.  

 
Sammanfattning  
Ny särskild kurs som ersätter befintlig Estetlinje. Sörängens 
folkhögskola avser att ersätta Estetlinjen med en ny utbildning, 
Bilderboksskolan. Kursen vänder sig till dem som vill utveckla 
sin förmåga att berätta i ord och bild med främst bok som format. 

 

 Sign 

 



 

PROTOKOLL 5(11) 

      

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 135-150 
Tid: 2017-12-13 kl.13.00-17.15 

 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2017-11-29 
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-09 

 
Beslutet skickas till  
Sörängens folkhögskola 
 

§144  Kulturbidrag 2018 
Diarienummer: RJL 2017/3003 
 
Beslut  
Nämnden 

1. beviljar 7 924 000 kronor i verksamhetsbidrag till 
organisationer enligt redovisad sammanställning 

2. beviljar 2 115 000 kronor i utvecklingsbidrag för projekt 
enligt redovisad sammanställning, varav 350 000 kronor 
till tidigare beslutade utvecklingsbidrag 

3. avsätter 700 000 kronor till arrangörsbidrag 
4. avsätter 100 000 kronor till kultur- och arbetsstipendier 
5. avsätter 200 000 kronor till fristäder  
6. avsätter 250 000 kronor till kultursamverkansmodellen 

samt kulturting. 
7. Ger presidiet i uppdrag att till nästa nämnd komma med 

förslag om att tillskriva Regionstyrelsen om behov av 
ytterligare medel för att uppfylla kulturplanen. 

8. Presidiet återkommer till nästa nämnd om att ge 
Utbildning och kultur i uppdrag att göra en översyn av 
kulturbidragen så att de samstämmer med inriktningen i 
den nya kulturplanen samt om möjligt förenklar 
ansökningsförfarandet. 

 
Reservation  
Jonas Magnusson (S) för Socialdemokratern och Miljöpartiet 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
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Sammanfattning  
Nämndens budget för 2018 innehåller ett anslag på 11,3 miljoner 
kronor för bidrag inom kulturområdet. Anslagets 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 2017-11-29 
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-08 
• Ansökningar utvecklingsbidrag RJL 2017/3004 
• Ansökningar verksamhetsbidrag RJL 2017/3003 
• Regional kulturplan 2018-2020 

 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Jonas Magnusson (S) yrkar för Socialdemokraterna och 
Miljöpartiet följande: 
 

1. pris och indexuppräkning för Smålands musik och teater 
halveras (1,5 %). 

2. Presidiet ges i uppdrag att till nästa nämnd komma med 
förslag om att tillskriva Regionstyrelsen om behov av 
ytterligare medel för att uppfylla kulturplanen. 

3. Presidiet återkommer till nästa nämnd om att ge 
Utbildning och kultur i uppdrag att göra en översyn av 
kulturbidragen så att de samstämmer med inriktningen i 
den nya kulturplanen samt om möjligt förenklar 
ansökningsförfarandet. 

 
Torbjörn Eriksson (KD) yrkar bifall till Jonas Magnusons 
yrkanden 2 och 3, samt yrkar avslag till yrkande 1.  
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras (10 min) kl.16.30-16.40 och återupptas 
därefter. Efter ytterligare överläggning ajourneras samanträdet (3 
min) och återupptas kl.16.50. 
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Beslutsgång 
Ordföranden finner att Jonas Magnussons yrkande 2 och 3 är 
bifallana samt att yrkande 1 avslås. 
 
Votering begärs där avslag mot yrkande 1 (JA) ställs mot Jonas 
Magnussons yrkande 1 (NEJ). 
 
JA röstar följande ledamöter: 
Carina Bardh (M), Gun Lusth (M), Per Eriksson (C), Monica 
Samuelsson (KD), Mari Lindahl (L), Lennart Karlsson (_) 
Torbjörn Eriksson (KD), Malin Olsson (M). 
 
NEJ röstar följande ledamöter: 
Maria Hörnsten (S), Martina Jansson (S), Anders Berglund (S), 
Annki Stark (S), Jon Heinpalu (MP), Anders Gustafsson (SD), 
Jonas Magnusson (S). 
 
Omröstningsresultat: 
Nämnden har alltså med 8- ja röster mot 7 nej-röster bifallit 
Torbjörn Erikssons avslagsyrkande. 
 
I övrigt bifaller nämnden förslag till kulturbidrag för 2018. 
 
Beslutet skickas till  
Utbildning och kultur stab 

§145  Omfördelning av ej utnyttjade arrangörs-
bidragsmedel 2017 
Diarienummer: RJL 20116/3914 
 
Beslut  
Nämnden 

• godkänner omfördelning av 175 000 kr till Jönköpings 
läns museum. 

Sammanfattning  
Överskott från arrangörsbidrag 2017 föreslås omfördelas till 
Jönköpings läns museum. 
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Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2017-11-29 
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-14 

 
Beslutet skickas till  
Utbildning och kultur 

§146  Ett regionalt näringslivsinriktat 
forskningsprogram (2015-2018) 
förlängningsbeslut 
Diarienummer: RJL 2015/224 
 
Beslut  
Nämnden 

• Beviljar projektet, ett regionalt näringslivsinriktat 
forskningsprogram med total projekttid 2015-04-01—
2018-12-31, för de avslutande två åren regionala 
projektmedel ur det statliga anslaget 1:1 med 2 925 000 kr, 
fördelat över åren 2017 med 1 675 000 kr och 2018 med 
1 250 000 kr.  

Sammanfattning  
Nämnden fattade 2015-04-15 beslut om medfinansiering av åren 
2015-2016 i föreliggande forskningsprogram, för resterande tid 
krävdes ny ansökan. Beslutet nu avser den kvarvarande tiden tom 
2018 och överensstämmer med den budget som låg till grund för 
beslutet 2015. Projektet följer projektplanen och löper i övrigt väl. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2017-11-29 
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-09 
• Förlängningsansökan inkl. lägesrapport 

 
Beslutet skickas till  
Jönköping University 
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§147  Strategi och handlingsprogram för utveckling 
av trärelaterade industri 
Diarienummer: RJL 2017/3177 
 
Beslut  
Nämnden 

• Godkänner föreliggande handlingsprogram för Träregion 
Småland. 

Sammanfattning  
Sedan 2012 har smålandslänen inom ramen för en antagen 
långsiktig strategi till år 2020, via fleråriga handlingsprogram 
arbetat för att medverka till utveckling av den för landskapet så 
betydelsefulla trärelaterade näringen. Föreliggande 
handlingsprogram för åren 2018-2020 som är det tredje i 
ordningen, förordar bl.a. en samordning med skogsstrategin för 
Småland som är under behandling i Regionen Jönköpings län. 
Den i handlingsprogrammet indikerade budgeten är därför att se 
som indikativ i avvaktan på att formerna för samordning mellan 
de båda strategierna fastslagits. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från presidiet 2017-11-29 
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-13 
• Tänk trä för ett hållbart Småland – 

Strategi/handlingsprogram 2018-2020 
 
Beslutet skickas till  
Regionförbundet i Kalmar län, Region Kronoberg 
Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Kalmar län 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 

§148  Verksamhetsplan 2018 
Diarienummer: RJL: 2017/83 
 
Beslut  
Nämnden 

1. Godkänner förslag till budget för nämndens centralt 
budgeterade anslag. 
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2. Godkänner förslag till budget och verksamhetsplan 2018 

för verksamhetsområde utbildning och kultur. 
3. 7.1.3 i Verksamhetsplanen ändras till, Hälsa, trygghet och 

arbetsmiljö, och kompletteras med texten: ”Region 
Jönköpings län arbetar aktivt med att våra verksamheter 
ska vara trygga för alla som verkar där. Målet är att aktivt 
motverka kränkande särbehandling, diskriminering och 
trakasserier enligt gällande riktlinjer” 

 
Sammanfattning  
Regionfullmäktige har i direktiv till styrelse och nämnder i 
beslutad budget och verksamhetsplan 2018 med flerårsplan 2019-
2020 angivit att respektive nämnd ska konkretisera 
verksamhetsuppdrag och budget senast december 2017. 
 
Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2017-12-07  
• Verksamhetsplan verksamhetsområde utbildning och 

kultur  
 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Jon Heinpalu (MP) föreslår att 7.1.3 i Verksamhetsplanen ändras 
till Hälsa, trygghet och arbetsmiljö, samt att följande text läggs in 
”Region Jönköpings län arbetar aktivt med att våra verksamheter 
ska vara trygga för alla som verkar där. Målet är att aktivt 
motverka kränkande särbehandling, diskriminering och 
trakasserier enligt gällande riktlinjer” 
 
Nämnden bifaller enhälligt Jon Heinpalus yrkande. 
 
Beslutet skickas till  
Verksamhetsområde Utbildning och kultur - stab 

§149  Övrigt 
Anna Sickeldal redogör för projekt jämställd regional tillväxt, 
utbildningar är igång och en genomlysning av projektmedel har 
genomförts. 
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§150  Avslutning 
Ordföranden avslutar sammanträdet med att önska samtliga 
ledamöter och tjänstemän en God Jul och Gott Nytt år.  
 
Jonas Magnusson tackar för året som gått och önskar ordföranden 
detsamma. 
 
  

Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras 

 

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