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Diarienummer

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 30-44
Tid:

2018-03-21 kl.09.00-14.35

Plats:

Regionens hus, sal A

Närvarande:

Beslutande:
Torbjörn Eriksson (KD) ordf.
Lars Carlborg (M) ers. Malin Olsson (M)
Fredrik Johansson (S) ers. vakant (S) §§ 36-44
Carina Bardh (M)
Gun Lusth (M)
Per Eriksson (C)
Monica Samuelsson (KD)
Jakob Olofsgård (L) ers. Mari Lindahl (L) §§ 30-40
Nils-Erik Emme(KD) ers. Mari Lindahl (L) §§ 41-44
Lennart Karlsson (_)
Maria Hörnsten (S)
Johan Starck (S) ers. Martina Jansson (S)
Anders Berglund (S)
Kjell Ekelund (S) ers. Annki Stark (S)
Jon Heinpalu (MP)
Anders Gustafsson (SD)
Ersättare:
Eva Nilsson (M)
Raymond Pettersson (C)
Nils-Erik Emme(KD)
Morgan Malmborg (_)
Övriga:
Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör
Lars Johansson, direktör utbildning- och kultur
Elisabet Eriksson, enhetschef regional utv. §§ 30-36
Jelena Trupina, projektledare §§ 30-36
Lena Bohman, sakkunnig samhällsplanering §§ 30-38
Peter Johansson, sakkunnig arbetsmarknad §§ 30-36
Lars Wallström, controller
Linda Byman, nämndsekreterare

§30

Val av protokolljusterare
Nämnden väljer Anders Berglund (S) att justera protokollet
tillsammans med ordföranden.
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§31

2018-03-21 kl.09.00-14.35

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag med följande
tillägg som tas upp under informationsärenden och aktuellt:
• IUC, valideringscheckar och preparandutbildning tas upp
under återkoppling budget.
• Återrapport konferens.

§32

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

§33

Anmälan av delegationsbeslut
Diarienummer: RJL 2018/32
Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till
handlingarna.
Beslut
Regionledningskontoret ges i uppdrag att till presidiet presentera
kostnaderna för redovisade delegationsbeslut.

§34

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

§35

Kurser och konferenser
Beslut
• SPARK-konferens, 26 april Jönköping
Monica Samuelsson (KD), Lennart Karlsson (_) och Jon
Henpalu (MP) samt ytterligare en från oppositionen
medges delta.
• Infrastrukturdag, 17maj Värnamo
Per Eriksson (C), Lars Carlborg (M), Nils-Erik Emme
(KD), Anders Berglund (S) och Johan Stark (S) samt
ytterligare en från oppositionen medges delta.

§36

Informationsärenden och aktuellt
•

Jelena Trupina informerar om YH-utbildningar i
Jönköpings län och i riket.
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•

•
•
•

Lena Bohman informerar om Regional livsmedelsstrategi
för Jönköpings län. Strategin har tre huvudmål, ökad
hållbar livsmedelsproduktion, ökad kompetens och högre
sysselsättning. Strategin har skickats ut på remiss till
länets kommuner och beslut tas i juni.
Kristina Athlei redovisar regional utvecklings uppdrag i
budgeten samt tidsaspekten, ny tidplan är framtagen i
processen kring den regionala utvecklingsstrategin, RUS.
Lars Wallström informerar om det ekonomiska resultatet
för Region Jönköpings län samt månadsrapport per
januari-februari 2018.
Lars Johansson informerar om pågående och aktuella
projekt inom utbildning och kultur. Den Regionala
kulturplanen och kulturpolitiska uppdrag 2018-2020
presenteras.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl.11.05 för gruppmöten och lunch och
återupptas kl. 14.00.
•
§37

Raymond Pettersson (C) informerar om sitt deltagande vid
dansdialog i Gnosjö.

Årsredovisning
Diarienummer: RJL 2017/117
Beslut
Nämnden
• Godkänner årsredovisning för 2017 avseende de delar som
avser nämndens verksamhet och utgiftsområden.
Sammanfattning
Förslag till årsredovisning för 2017 har upprättats. I
årsredovisningen redovisas hur de av fullmäktige uppsatta målen
för ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet liksom
finansiella mål uppnåtts. Utifrån måluppfyllelsen är bedömningen
att verksamheten under 2017 i Region Jönköpings län
kännetecknas av god hushållning.
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Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-28
• Årsredovisning 2017 med bilagor
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret Ekonomi
§38

Remiss - Betänkandet Ett land att besöka. En
samlad politik för hållbar turism och växande
besöksnäring (SOU 2017:95)
Diarienummer: RJL 2018/42
Beslut
Nämnden
• Godkänner föreliggande yttrande som svar till
Näringsdepartementet.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över
rubricerat förslag, Ett land att besöka, En samlad politik för
hållbar turism och växande besöksnäring (SOU 2017:95).
Utredningen föreslår ett nytt övergripande politiskt mål för
hållbar turism och växande besöksnäring: att öka besöksnäringens
och turismens bidrag till hållbar ekonomisk, social och
miljömässig utveckling i hela landet.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Protokollsutdrag från presidiet 2018-03-08
Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-02
Förslag till yttrande daterat 2018-03-21
Remiss, betänkande Ett land att besöka

Beslutet skickas till
Näringsdepartementet
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§39
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Fördelning av statliga bidrag inom
samverkansmodellen för 2018
Diarienummer: RJL 2018/285, 415
Beslut
Nämnden
• Godkänner förslag till fördelning av statsbidrag.
Sammanfattning
Kulturrådet har för 2018 beviljat Region Jönköpings län bidrag
med 35 316 tkr kronor att fördelas i enlighet med förordningen
(2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag.
I jämförelse med 2017 års statsbidrag, har Kulturrådet tillfört
ytterligare 1 746 tkr i utökad ram.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2018-03-08
• Tjänsteskrivelse 2018-02-12
• Beslut Statens kulturråd 2018-01-25
• Beslut Statens kulturråd 2018-02-06
Beslutet skickas till
Utbildning och kultur stab
Regionledningskontoret/ekonomi

§40

Uppdragsbeskrivningar regionala
kulturverksamheter 2018-2020
Diarienummer: RJL 2018/456
Beslut
Nämnden
• godkänner uppdragsbeskrivningar för samtliga
verksamheter inom ramen för kultursamverkansmodellen.
Sammanfattning
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet ansvarar
för uppdrag till och uppföljning av regionala kulturverksamheter
inom ramen för kultursamverkansmodellen. Uppdragen följer
kulturplanen och innebär ett särskilt ansvar att långsiktigt planera
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och agera enligt de nationella och regionala kulturpolitiska målen,
den regionala utvecklingsstrategin samt kulturplanens
prioriteringar.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2018-03-08
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-13
• Regional kulturplan 2018-2020
• Uppdragsbeskrivningar 2018-2020
Beslutet skickas till
Utbildning och kultur stab
§41

Läsårstider 2018/2019 för
naturbruksgymnasierna
Diarienummer: RJL 2018/417
Beslut
Nämnden
• Fastställer läsårstider för 2018/2019 för Tenhults
Naturbruksgymnasium och Stora Segerstad
Naturbrukscentrum.
Sammanfattning
Enligt skollagen ska beslut om läsårets början och slut tas av
huvudmannen för skolorna.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2018-03-08
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-12
Beslutet skickas till
Tenhults Naturbruksgymnasium
Stora Segerstad Naturbrukscentrum.
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§42
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Jönköpings läns museum - Formellt avslut av
utredning om stiftelsens organisation
Diarienummer: RJL 2016/655
Beslut
Nämnden
• beslutar att överläggningarna med Jönköpings kommun
och Jönköpings läns hembygdsförbund om att avveckla
Stiftelsen Jönköpings läns museum avslutas.
Sammanfattning
Förutsättningar och möjligheter för effektivisering av Stiftelsen
Jönköpings läns museums verksamhet har utretts. Därefter har
förutsättningarna prövats för att genom avtal överlämna samlingar
och drift till Region Jönköpings län och därmed avveckla
stiftelsen.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2018-03-08
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-27
• Ärende i nämnden 2016-12-13 med utredning
• Ärende i nämnden 2016-03-16 med utredningsuppdrag
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret, regional utveckling
Jönköpings kommun
Jönköpings läns hembygdsförbund
Jönköpings läns museum

§43

Svinhus Stora Segerstad
Diarienummer: RJL 2018/99
Beslut
Nämnden
• Ställer sig bakom nybyggnation av Svinhus vid Stora
Segerstad
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Sammanfattning
Lokaler och utrustning för svinproduktion på Stora Segerstad är
idag i dåligt skick, vilket skapar arbetsmiljöproblem, höga
underhållskostnader samt höga driftskostnader. Renovering och
ombyggnad av befintliga lokaler är inte möjlig, varför investering
i nybyggnation föreslås för att upprätthålla verksamheten.
Ärendet har remitterats från Regionstyrelsens arbetsutskott till
nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet för att
inhämta synpunkter.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2018-03-08
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-02-20
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-15
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Jon Heinpalu (MP) vill till protokollet lämna följande
protokollsanteckning:
”Eftersom miljöpartiets vision är ett ekologiskt jordbruk, kan vi
inte stå bakom en stor satsning på ett konventionellt
sugg/slaktsvinstall. Som dessutom låser fast inriktningen för lång
tid framåt. Miljöpartiet i regionen vill att våra
naturbruksgymnasier lägger om driften till ekologisk.
Detta stall för över 30-miljoner kronor cementerar rådande
struktur”.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
§44

Utbildningslokal och omklädningsrum Stora
Segerstad
Diarienummer: RJL 2018/100
Beslut
Nämnden
• Ställer sig positiva till en nybyggnation av
utbildningslokal och omklädningsrum vid Stora Segerstad
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Sammanfattning
Det tidigare mjölkrummet används som omklädningsrum för
elever och personal för vård av arbetskläder. Rummet är inte
anpassat för detta och är i dåligt skick vilket ger en dålig
arbetsmiljö med ökad risk för smittspridning. Bedömningen är att
mjölkrummet är i så dåligt skick att renovering eller ombyggnad
inte är försvarbar. Planen är därför att riva denna del och uppföra
en ny tillbyggnad så samma plats i liknande storlek och utförande.
Ärendet har remitterats från Regionstyrelsens arbetsutskott till
nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet för att
inhämta synpunkter.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2018-03-08
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-02-20
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-17
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Torbjörn Eriksson
Ordförande

Anders Berglund

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