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1(10)

Diarienummer

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 55-69
Tid:

2018-06-07 kl:09.00-14.45

Plats:

Regionens hus sal A

Närvarande:

Beslutande:
Malin Olsson (M) ordf.
Torbjörn Eriksson (KD) 1:e vice ordf.
Per Svenberg (S) 2:e vice ordf.
Carina Bardh (M)
Lars Carlborg (M) ers. Carina Bardh (M) §§ 60-69
Gun Lusth (M)
Raymond Pettersson (C) ers. Per Eriksson (C)
Monica Samuelsson (KD)
Nils-Erik Emme(KD) ers. Mari Lindahl (L)
Lennart Karlsson (_)
Maria Hörnsten (S)
Valendona Dobra (S) ers. Martina Jansson (S)
Anders Berglund (S)
Annki Stark (S)
Jon Heinpalu (MP)
Anders Gustafsson (SD)
Ersättare:
Lars Carlborg (M)
Irene Oskarsson (KD)
Fredrik Johansson (S)
Kjell Ekelund (S) §§ 60-69
Eva Ekenberg (MP)
Morgan Malmborg (_)
Övriga:
Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör
Elisabet Eriksson, enhetschef regional utveckling
Göran Stenström, ekonomichef utbildning och kultur
Lars Johansson, direktör utbildning och kultur § 60
Lars Wallström, controller §§ 60-69
Rickard Fransson, verksamhetssamordnare
Arbetsförmedlingen, §§ 55-60
Peter Johansson, sakkunnig arbetsmarknad, §§ 55-60
Patrik Luth, rektor Sörängens folkhögskola, §§ 55-60
Emil Alm, rektor Värnamo folkhögskola, §§ 55-60
Staffan Aspegren, konstnärlig chef teater, § 60
Lena Bohman, sakkunnig samhällsplanering, § 60-69
Linda Byman, nämndsekreterare
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Val av protokolljusterare
Nämnden väljer Lennart Karlsson att justera protokollet
tillsammans med ordföranden.

§56

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.

§57

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

§58

Anmälan av delegationsbeslut
Diarienummer: RJL 2018/32
Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till
handlingarna.
Nämnden efterfrågar att större delegationsärenden redovisas till
presidiet.

§59

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

§60

Informationsärenden och aktuellt
•

Rickard Fransson verksamhetssamordnare vid
Arbetsförmedlingen och ordföranden Malin Olsson
informerar om kompetensrådet som arbetar som stöd med
kompetensförsörjnings och arbetsmarknadsfrågor.

•

Patrik Luth rektor vid Sörängens folkhögskola och Emil
Alm rektor vid Värnamo folkhögskola redovisar
folkhögskolornas verksamhetsberättelser för 2017.

•

Konstnärlig chef vid Smålands musik och teater Staffan
Aspegren informerar om Smålands musik och teaters
arbete med teaterföreningar i länet.

Sign

PROTOKOLL

3(10)

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 55-69
Tid:

2018-06-07 kl:09.00-14.45
•

Regionala utvecklingsdirektören informerar om det
pågående arbetet med den regionala utvecklingsstrategin,
beslut om remissversionen tas i nämnden i september.

•

Direktör utbildning och kultur informerar om
lägesavstämning för feriepraktik, sommarskolor,
fördelning av medel från Kulturrådet m m. Direktören
meddelar även att han kommer avsluta sin tjänst efter
sommaren för att gå i pension.

•

Ordföranden informerar om sitt deltagande vid
kulturdepartementets dialoger med regionerna.

•

Lars Wallström återkopplar kring systemmätetal och
avtalstrohet för Region Jönköpings län.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl. 11.30 för gruppmöten och lunch och
återupptas kl. 14.00.
•

Lars Wallström redogör för månadsrapport samt
Tertialrapport 1 per april 2018 för Region Jönköpings län
och verksamhetsområde utbildning och kultur.
Nämnden poängterar vikten av att registrera
medarbetarsamtal för att återge ett korrekt mätetal.

•

Skriftlig redovisning av rapport, uppföljning av
kultursaverkansmodellen 2107 till Kulturrådet presenteras.

•

Alliansen överlämnar förslag till Budget och
verksamhetsplan för 2019. Oppositionen meddelar att man
återkommer med sitt budgetförslag i god tid inför
nämndsammanträdet den 20 juni.
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Verksamhetsberättelse 2017 Sörängens
folkhögskola
Diarienummer: RJL 2018/1209
Beslut
Nämnden
• Godkänner verksamhetsberättelse 2017 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
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 2018-05-15
• Missiv daterad 2018-05-08
• Verksamhetsberättelse 2017 Sörängens folkhögskola
Beslutet skickas till
Sörängens folkhögskola

§62

Verksamhetsberättelse 2017 Värnamo
folkhögskola
Diarienummer: RJL 2018/1210
Beslut
Nämnden
• Godkänner verksamhetsberättelse 2017 för Värnamo
Folkhögskola.
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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 2018-05-15
• Missiv daterad 2018-05-09
• Verksamhetsberättelse 2017 Värnamo Folkhögskola
Beslutet skickas till
Värnamo folkhögskola
§63

Regional livsmedelsstrategi
Diarienummer: RJL 2018/887
Beslut
Nämnden
• godkänner föreliggande förslag till Livsmedelsstrategi till
regionstyrelsen
Sammanfattning
På initiativ av Grönt kluster som består av Lantbrukarnas
Riksförbund (LRF), Hushållningssällskapet, Smålands Turism,
Elmia, Jönköpings kommun, Jönköpings University, Region
Jönköpings län och Länsstyrelsen i Jönköpings län har en regional
livsmedelsstrategi arbetats fram. Strategins utgångspunkt är den
nationella strategin som presenterades i januari 2017.
Målsätningen är att genom att se länets unika förutsättningar bryta
ner den nationella strategin på regional nivå.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2018-05-15
• Missiv daterat 2018-04-24
• Förslag till Regional livsmedelsstrategi med bilagor
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Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Jon Heinpalu (MP) vill för Socialdemokraterna och Miljöpartiet
lämna följande protokollsanteckning, vilket godkänns av
ordföranden.
”Livsmedelsstrategin i stort är ett bra strategidokument men ett
par områden behöver belysas lite mer. Hot mot våra
dricksvattentäkter måste tas på allvar, då särskilt
gruvetableringsplaner i och runt Vättern.
Produktionskedjan av livsmedel, som i strategin ska stå för vår
beredskap, nyttjar till stor del importerat kväve och konstgödsel.
En omställning till ekologisk odling skulle lösa detta och
dessutom förhindra övergödning av våra vattentäkter.
Om strategin för beredskap ska vara inhemsk produktion av
livsmedel bör exploateringen av åkermark mark avstanna.”
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
§64

Remiss - Fler filminspelningar till Sverige
Diarienummer: RJL 2018/814
Beslut
Nämnden
• Godkänner föreliggande yttrande som svar till
Kulturdepartementet
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över
remissen Rapport: Fler inspelningar till Sverige. Rapporten
utreder lämpligheten i och förutsättningarna för att Sverige ska
införa produktionsincitament och finansieringsstimulanser för
filminspelningar
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Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2018-05-15
• Förslag till yttrande daterad 2018-04-23
• Remiss- Rapport: Fler filminspelningar till Sverige
Beslutet skickas till
Kulturdepartementet
§65

Bidrag för hemsändning av dagligvaror på
landsbygden - Sävsjö kommun
Diarienummer: RJL 2018/296
Beslut
Nämnden
1. Beviljar Sävsjö kommun 32 800 kr. i hemsändningsbidrag
för 2017
2. Finansiering sker ur anslaget för 1:1 medel
Sammanfattning
Ansökningar om hemsändningsbidrag har inkommit från
Vetlanda, Eksjö, Sävsjö och Nässjö kommun. Ansökningarna
avser kommunernas kostnader under 2017 och bidragen kan utgå
med högst 50 % av kommunens kostnader för hemsändning.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2018-05-15
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-27
• Ansökningar från kommunerna
• Regler om stöd för kommersiell service (SFS 2000:284)
Beslutet skickas till
Sävsjö kommun
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Bidrag för hemsändning av dagligvaror på
landsbygden - Nässjö kommun
Diarienummer: RJL 2018/478
Beslut
Nämnden
1. Beviljar Nässjö kommun 16 100 kr i hemsändningsbidrag
för 2017
2. Finansiering sker ur anslaget för 1:1 medel
Sammanfattning
Ansökningar om hemsändningsbidrag har inkommit från Eksjö,
Vetlanda, Nässjö och Sävsjö kommun. Ansökningarna avser
kommunens kostnader 2017 och bidragen kan utgå med högst 50
% av kostnaderna för hemsändningen.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2018-05-15
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-27
• Ansökningar från kommunerna
• Regler om stöd till kommersiell service (SFS 2000:284)
Beslutet skickas till
Nässjö kommun

§67

Bidrag för hemsändning av dagligvaror på
landsbygden - Eksjö kommun
Diarienummer: RJL 2018/904
Beslut
Nämnden
1. Beviljar Eksjö kommun 65 040 kr i hemsändningsbidrag
för 2017
2. Finansiering sker ur anslaget för 1:1 medel
Sammanfattning
Ansökningar om hemsändningsbidrag har inkommit från Eksjö,
Vetlanda, Nässjö och Sävsjö kommun. Ansökningarna avser
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kommunens kostnader 2017 och bidragen kan utgå med högst 50
% av kostnaderna för hemsändningen.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2018-05-15
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-27
• Ansökningar från kommunerna
• Regler om stöd till kommersiell service (SFS 2000:284)
Beslutet skickas till
Eksjö kommun
§68

Bidrag för hemsändning av dagligvaror på
landsbygden - Vetlanda kommun
Diarienummer: RJL 2018/444
Beslut
Nämnden
1. Beviljar Vetlanda kommun 208 860 kr i
hemsändningsbidrag för 2017
2. Finansiering sker ur anslaget för 1:1 medel
Sammanfattning
Ansökningar om hemsändningsbidrag har inkommit från Eksjö,
Vetlanda, Nässjö och Sävsjö kommun. Ansökningarna avser
kommunens kostnader 2017 och bidragen kan utgå med högst 50
% av kostnaderna för hemsändningen
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2018-05-15
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-27
• Ansökningar från kommunerna
• Regler om stöd till kommersiell service (SFS 2000:284)
Beslutet skickas till
Vetlanda kommun
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Tertialrapport 1 per april 2018
Diarienummer: RJL 2018/231
Beslut
Nämnden
• godkänner tertialrapport 1 per april 2018 avseende de
delar som avser nämndens ansvarsområden
Sammanfattning
Enligt regionfullmäktiges direktiv till regionstyrelsen ska en
tertialrapport lämnas efter april. I tertialrapporten redovisas
måluppfyllelse för regionfullmäktiges fastställda systemmätetal,
status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, ekonomisk
uppföljning per april samt helårsprognos.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-05-28
• Tertialrapport 1 per april 2018
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Linda Byman
Justeras

Malin Olsson
Ordförande

Lennart Karlsson

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