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Diarienummer

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 17-29
Tid:

2018-03-01 kl. 09.00-16.10

Plats:

Regionens hus, sal A

Närvarande:

Beslutande:
Malin Olsson (M) ordf.
Torbjörn Eriksson (KD) 1:e vice ordf.
Fredrik Johansson (S) ers. vakant (S) 2:e vice ordf.
Carina Bardh (M)
Gun Lusth (M)
Raymond Pettersson (C) ers. Per Eriksson (C)
Nils-Erik Emme(KD) ers. 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)
Margareta Andersson (KD)
Irene Oskarsson (KD)
Kjell Ekelund (S)
Eva Ekenberg (MP)
Morgan Malmborg (_)
Övriga:
Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör
Lars Johansson, direktör utbildning- och kultur
Lars Wallström, controller
Elisabet Eriksson, enhetschef regional utveckling, §§ 17-23
Jesper Ekberg, folkhälsochef §§ 17-23
Per-Ola Nilsson verksamhetschef kultur, § 23
Staffan Aspegren, konstnärlig chef teater, § 23
Gabriella Bergman, konstnärlig chef musik, § 23
Carina Sjögren, facklig representant kommunal, §§ 23-29
Linda Byman, nämndsekreterare

§17

Val av protokolljusterare
Nämnden väljer Martina Jansson (S) att justera protokollet
tillsammans med ordföranden.
Sign
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§18

2018-03-01 kl. 09.00-16.10

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag med följande
tillägg:
• Inkomna skrivelser tas upp under punkten övrigt.

§19

Anmälan av informationshandlingar
Diarienummer: RJL 2018/37
Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna.

§20

Anmälan av delegationsbeslut
Diarienummer: RJL 2018/32
Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till
handlingarna.
Maria Hörnsten (S) önskar få en redovisning av kostnaderna för
avtal enligt delegationsbeslut.
Nämnden beslutar att kostnaderna redovisas vid presidiet.

§21

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

§22

Kurser och konferenser
Beslut
• Europaforum, 9 maj Alvesta
Mari Lindahl (L) och Per Svenberg (S) medges delta.
• Regional utveckling 2018, 8 maj Stockholm
Lennart Karlsson (_) och Per Svenberg (S) medges delta.
• Dansdialog, 15 mars Gnosjö
Raymond Pettersson (C) och en från oppositionen medges
delta.
• Folkhögskoleföreningens årsmöte, 23 mars
Gun Lusth (M) och Anders Berglund (S) medges delta.
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§23

Informationsärenden och aktuellt
•

Jesper Ekberg, folkhälsochef, informerar om den regionala
strategin och handlingsplanen; Tillsammans för jämlik
hälsa och ett bra liv i Jönköpings län 2016-2025, som
remitterats till nämnderna för att inhämta synpunkter.
Nämnden ställer sig bakom planen och presidiet
återkommer med synpunkter i ärendet.

•

Kristina Athlei informerar om processen kring
revideringen av den Regionala utvecklingsstrategin för
länets utveckling. Identifiering av styrkeområden och
smart specialisering för en hållbar regional utveckling och
jämställd regional tillväxt.

•

Per-Ola Nilsson, Gabriella Bergman och Staffan Aspegren
från Smålands musik och teater informerar om
åtgärdsplaner och det fortsatta arbetet med framtida
produktioner. Presentation av planering 2019, avseende
större produktioner med kostnads- och intäktskalkyl samt
riskbedömningar lämnades. Redovisning kring tänkbara
större produktioner för 2020 och 2021 lämnades också.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl.11.20 för gruppmöten och lunch och
återupptas kl. 14.00.
•

Den regionala utvecklingsdirektören informerar om
exportcentra och Closer, nationell arena för
transporteffektivitet.

•

Direktör utbildning och kultur informerar; ny rektor vid
Sörängens folkhögskola.
Bidragsbeslut från kulturrådet, inget nytillskott av medel
för 2018, öronmärkt bidrag för regionernas
biblioteksverksamhet.
Konferens kultur och hälsa i Värnamo.
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§24

2018-03-01 kl. 09.00-16.10

Begäran hos regionstyrelsen om att ta del av
medel
Diarienummer: RJL 2017/3003
Beslut
Nämnden
1. Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse
2. Ger Regionala utvecklingsdirektören i uppdrag att
tillskriva regionstyrelsen om behov av utökad budgetram
för 2019.
Sammanfattning
Nämndens presidium har gett Regionledningskontoret i uppdrag
att till regionstyrelsen skriva fram en begäran om att ta del av
ofördelade och förväntade medel efter budgetbeslut, för att
uppfylla den ökade ambitionsnivån i den antagna kulturplanen.
Medlen som hänvisas till är riktade statsbidrag för hälso- och
sjukvård och regionstyrelsen har därmed ingen möjlighet att ur
dessa bevilja medel till verksamhet inom nämnden för
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2018-02-21
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-23
• Protokollsutdrag från presidiet 2018-01-10
Beslutet skickas till
Regional utveckling

§25

Bidrag till folkhögskolor med annan huvudman
än Region Jönköpings län 2018
Diarienummer: RJL: 2018/195
Beslut
Nämnden
1. fördelar preliminärt bidrag per organisation på totalt
15 853 600 kronor enligt tabell.
2. fastställer ersättningen till 596 kronor per vecka.
Sign
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3. fastställer att rekommendationen från Sveriges Kommuner
och Landsting på 400 kr per elevvecka i mobilitetsersättning skall tillämpas för elever utanför länet.
Sammanfattning
Nämndens budget för år 2018 innehåller ett anslag på 18,7 mnkr
för folkhögskoleutbildning vid andra folkhögskolor än Regionens
egna. Den ersättningsmodell som gäller sedan budget 2000
innebär att ersättning till folkhögskolor såväl inom som utanför
länet lämnas i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings
rekommendation; dvs för kurser som omfattar minst 15 veckor.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2018-02-21
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-20
Beslutet skickas till
Utbildning och kultur
Berörda organisationer
§26

Yrkesbytarutbildning inom skogs- och
lantbrukssektorn vid Stora Segerstad
Naturbrukscentrum
Diarienummer: RJL 2018/255
Beslut
Nämnden
• Godkänner att gå vidare med projektet att skapa en
yrkesbytarutbildning inom skogs- och lantbrukssektorn
vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum
Sammanfattning
Yrkesbytarutbildningen syftar till att fånga upp och möjligöra för
individer som valt en annan yrkesbana att komma in på
arbetsmarknaden inom skogs- och lantbruksnäringarna. Denna
möjlighet är högst begränsad idag och det råder ett stort
rekryteringsbehov inom dessa näringar.
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Utbildningarna inom skog respektive lantbruk är tänkt att bestå av
en grundläggande del och en fördjupningsdel inom respektive
område och finansieras via Komvux respektive medel ur
Wernerstiftelsen.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2018-02-21
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-25
Beslutet skickas till
Stora Segerstad Naturbrukscentrum
§27

Verksamhetsberättelse, Utbildning och Kultur
2017
Diarienummer: RJL 2017/117
Beslut
Nämnden
• lägger redovisad verksamhetsberättelse för 2017 till
handlingarna
Sammanfattning
I december 2016 godkände nämnden verksamhetsplan och budget
för förvaltningens verksamhetsområde som verkar inom
nämndens ansvarsområde. Förvaltningens verksamhetsområden
har genom verksamhetsberättelse för 2017 återrapporterat utifrån
verksamhetsplan och budget. Dessa rapporter utgör tillsammans
regiondirektörens återrapportering av förvaltningens verksamhet
och resultat för 2017.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2018-02-21
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-09
• Verksamhetsberättelse 2017 Utbildning och Kultur
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret, ekonomi
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Interregionala samarbetsprojektet –
musikalplattform
Diarienummer: RJL 2018/551
Beslut
Nämnden
• godkänner att Smålands Musik och Teater söker medel
från Statens Kulturråd avseende det interregionala
samarbetsprojektet ”Musikalplattform”.
Reservationer
Samtliga ledamöter för Miljöpartiet och Socialdemokraterna
reserverar sig till förmån för egna yrkanden.
Sammanfattning
Musikalplattformen är ett treårigt samarbetsprojekt mellan
Smålands Musik och Teater, Högskolan för Scen och Musik i
Göteborg, Wermland Opera och Östgötateatern. Projektet har fått
ekonomiskt stöd från Statens Kulturråd för projektets första år,
som kan betraktas som en förstudie. I maj 2017 informerades
nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet om att
projektet beviljats medel från Statens Kulturråd.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-23
• Beslut fördelning av utvecklingsbidrag, kulturrådet
• Ansökan om utvecklingsbidrag regional kulturverksamhet
• Protokollsutdrag från presidiet 2018-02-21
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Jon Heinpalu (MP) lämnar följande tilläggsyrkanden:
1. Att projektet inte tar ordinarie verksamhets resurser i
anspråk, särskilt med tanke på arbetsmiljö.
2. Att projektets eventuella undanträngningseffekter undviks
i möjligaste mån.
Maria Hörnsten (S) yrkar bifall till Jon Heinpalus
tilläggsyrkanden.
Sign
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Torbjörn Eriksson (KD) yrkar avslag till Jon Heinpalus
tilläggsyrkanden.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Jon Heinpalus tilläggsyrkanden under
proposition och finner dem avslagna.
Votering begärs där Torbjörn Erikssons yrkande om avslag mot
Jon Heinpalus tilläggsyrkanden (JA) ställs mot Jon Heinpalus
förslag om tilläggsyrkanden (NEJ).
JA röstar följande ledamöter:
Carina Bardh (M), Gun Lusth (M), Raymond Pettersson (C), NilsErik Emme (KD), Mari Lindahl (L), 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) och Fredrik Johansson (S).
Avstår gör följande ledamöter:
Anders Gustafsson (SD) och Lennart Karlsson (_).
Omröstningsresultat:
Nämnden har alltså med 7- ja röster mot 6 nej-röster bifallit
Torbjörn Erikssons avslagsyrkande. 2 ledamöter avstår från att
rösta.
I övrigt godkänner nämnden förslaget.
Beslutet skickas till
Utbildning och kultur stab
Smålands Musik och Teater
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§29
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Övriga frågor
Skrivelse Jönköpings Jazzklubb, RJL 2018/179
Nämnden har tagit del av inkommen skrivelse från Jönköpings
Jazzklubb, där redogörs för att man bland annat anser att
kostnadsökningen för hyra av lokalerna vid Smålands musik och
teater blivit för höga.

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Malin Olsson
Ordförande

Martina Jansson

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