PROTOKOLL
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Diarienummer

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 82-96
Tid:

2018-09-19 kl.09.00-14.50

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)
Gun Lusth (M)
Per Eriksson (C)
Margareta Andersson (KD) ers. Monica Samuelsson(KD)
Mari Lindahl (L)
Lennart Karlsson (_)
Maria Hörnsten (S)
Fredrik Johansson (S) ers. Martina Jansson (S)
Raymond Pettersson (C) ers. Anders Berglund (S)
Annki Stark (S)
Jon Heinpalu (MP)
Anders Gustafsson (SD)
Ersättare:
Eva Nilsson (M) §§ 88-96
Morgan Malmborg (_)
Övriga:
Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör
Göran Stenström, ekonomichef utbildning- och kultur
§ 88
Victoria Berglund, controller § 88
Lars Wallström, controller §§ 88-96
Elisabet Eriksson, enhetschef regional utveckling
Marie Brander, Coompanion §§ 82-88
Ulrik Svensson verksamhetschef Stora Segerstads
Naturbrukscentrum § 88
Ola Lundmark verksamhetschef Tenhults
naturbruksgymnasium § 88
Jörgen Lindvall, kulturchef § 88
Lena Bohman sakkunnig samhällsplanering §§ 89-91
Linda Byman, nämndsekreterare

§82

Val av protokolljusterare
Nämnden väljer Mari Lindahl (L) att justera protokollet
tillsammans med ordföranden.
Sign
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§83

2018-09-19 kl.09.00-14.50

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.
Jon Heinpalu (MP) lyfter en fråga; lägesrapport för On the Town
vid Smålands Musik och Teater, tas upp under punkten övrigt.

§84

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

§85

Anmälan av delegationsbeslut
Diarienummer: RJL 2018/32
Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till
handlingarna.

§86

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

§87

Anmälan av kurser och konferenser
Beslut
Nämnden beslutar om deltagande vid följande konferenser:
• Dialogmöte, nationella biblioteksstrategin, Hässleholm 4
oktober.
Lennart Karlsson (_) samt 1 från oppositionen medges
delta.
• Regional tankesmedja för friluftsliv, Tranås 8 november.
Per Eriksson (C) samt 1 från oppositionen medges delta.
• 250 möjligheter, Jönköping 23-24 oktober.
Samtliga ordinarie ledamöter medges delta.

§88

Informationsärenden och aktuellt
•

Marie Brander, Coompanion ekonomisk förening
informerar deras arbete med kooperativt företagande,
affärsutveckling och samverkan med andra företag.
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•

•
•

•

Ulrik Svensson verksamhetschef vid Stora Segerstads
Naturbrukscentrum och Ola Lundmark verksamhetschef
vid Tenhults naturbruksgymnasium, presenterar
naturbruksgymnasiernas resultat för läsåret 2017/2018.
Jörgen Lindvall, presenterar förslag till stipendiater för
kultur- och arbetsstipendier 2018, beslut tas i nämnden i
oktober.
Regional utvecklingsdirektören informerar om pågående
uppdrag inom regional utveckling och utbildning och
kultur, samt redovisar utrednings uppdraget för Smålands
musik och teaters vidareutveckling.
Lars Wallström redogör för månadsrapport per augusti
2018.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl. 11.45 för gruppmöten och lunch och
återupptas kl. 14.00.
§89

Remiss - Konstnär - oavsett villkor SOU
2018:23
Diarienummer: RJL 2018/1436
Beslut
Nämnden
• Godkänner föreliggande yttrande som svar till
kulturdepartementet.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över
rubricerat förslag - Konstnär - oavsett villkor SOU 2018:23
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2018-09-05
• Missiv daterad 2018-08-15
• Förslag till yttrande Remiss - Konstnär - oavsett villkor
SOU 2018:23
• Remiss - Konstnär - oavsett villkor SOU 2018:23
Beslutet skickas till
Kulturdepartementet
Sign
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§90

2018-09-19 kl.09.00-14.50

Remissutgåva - Regional utvecklingsstrategi
för Jönköpings län
Diarienummer: RJL 2017/1082
Beslut
Nämnden
• föreslår regionstyrelsen godkänna föreliggande förslag till
remissutgåva för Regional utvecklingsstrategi.
Sammanfattning
Nu gällande Regional utvecklingsstrategi är under revidering.
Den reviderade versionen ska gå ut på bred remiss.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2018-09-05
• Missiv daterat 2018-08-27
• Remissutgåva Regional utvecklingsstrategi
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

§91

Särskilt driftsstöd till butiker, servicebidrag
Diarienummer: RJL 2018/1800, 932, 1215, 743, 958, 1622, 1366,
1484, 1302, 1749, 1178, 1486, 1485, 1216, 1217, 1801
Beslut
Nämnden
1. Godkänner föreliggande fördelning av särskilt driftsstöd
för 2018, totalt 3 312 999 kr.
2. Finansiering sker från särskilt avsatta medel från
Tillväxtverket.
Sammanfattning
Tillväxtverket har beslutat, enligt regeringsuppdrag, att fördela
medel till berörda stödmyndigheter för långsiktigt stöd till
dagligvarubutiker i glesbygdsområden som bedöms som särskilt
utsatta.
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Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2018-09-05
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-06-30
• Ansökningar från butikerna
• Riktlinjer och bestämmelser för särskilt driftsstöd till
dagligvarubutiker i sårbara och utsatta lägen från
Tillväxtverket
Beslutet skickas till
Sökande butiker
§92

Projektansökan - Kulturarvsnod Utblicken
Diarienummer: RJL 2018/1408
Beslut
Nämnden beslutar
1. Bidra till projektet med 225 000 kronor
2. Finansiering sker ur anslaget för 1:1 medel
Sammanfattning
Jönköpings läns museum vill tillsammans med Värnamo kommun
och hembygdsföreningarna i Fryele och Tånnö arbeta med att nå
nya målgrupper med fokus på barn och unga i ett projekt kring
kulturarv. Detta är ett pilotprojekt som man senare vill sprida över
hela länet. Eleverna ska bl.a. göra filmer om historiska händelser
som sedan kommer att visas på Gummifabriken i Värnamo.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2018-09-05
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-06-07
• Ansökan från Jönköpings läns museum 2018-05-23
• Underlag för beslut
Beslutet skickas till
Jönköpings läns museum
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§93
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Projektansökan - Beglobal 2.0, Regional
exportsamverkan Jönköpings län
Diarienummer: RJL 2018/1788
Beslut
Nämnden
1. Beviljar Almi Företagspartner 2 738 665 kr, under
förutsättning att övrig medfinansiering infrias.
Finansiering sker ur det statliga anslaget 1:1.
2. I det fall nationella medel för ”Regional
Exportsamverkan” (RES) kommer att utgå från 2019, ska
de medel som tillförs Beglobal-projektet, i motsvarande
grad minska den nu beslutade medfinansieringen.
Sammanfattning
Sedan 2016 bedrivs projektet Beglobal i Jönköpings län som
handlar om integrerad exportsamverkan mellan ett antal aktörer
som ska stödja företag som har ambitioner och förutsättningar att
exportera sina produkter eller tjänster. Arbetet är framgångsrikt
och uppskattat bland företagen och utgör länets Regionala
Exportsamverkan enligt den nationella exportstrategin. Genom
ytterligare tre års medfinansiering kommer verksamheten att än
mer befästas i länet och fler länsföretag få stöd i att nå ut på
internationell marknad.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2018-09-05
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-07-06
• Projektmedelsansökan, daterad 2018-05-07
• Checklista
Beslutet skickas till
Almi Företagspartner i Jönköping AB

Sign

PROTOKOLL

7(8)

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 82-96
Tid:

§94
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Projektansökan - Fokus ägarskifte, en förstudie
Diarienummer: RJL 2018/1553
Beslut
Nämnden
1. Beviljar Coompanion Jönköpings län 300 000 kr, under
förutsättning att övrig medfinansiering infrias
2. Finansiering sker ur det statliga anslaget 1:1
Sammanfattning
I en förstudie delfinansierad av EU:s regionala fond avser
Coompanion i samverkan med ett antal länsaktörer, undersöka
förutsättningarna för ett genomförandeprojekt för så kallat
medarbetarövertagande vid ägarväxling där annan lösning saknas.
Men förstudien avser även att inför ett genomförandeprojekt mera
generellt behandla generationsväxlingsfrågan med bland annat
kunskapshöjande insatser bland aktörerna.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2018-09-05
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-07-06
• Projektansökan daterad 2018-05-31
Beslutet skickas till
Coompanion Jönköpings län

§95

Projektansökan - Integration och
kompetensförsörjning i Jönköpings län
Diarienummer: RJL 2018/2072
Beslut
Nämnden
1. Beviljar projektet Integration och kompetensförsörjning i
Jönköpings län/Regional utveckling 2 461 482 kr, under
förutsättning att övrig medfinansiering infrias
2. Finansiering sker med statliga 1:1 medel
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Sammanfattning
Regional utveckling avser att utveckla arbetet inom
Tillväxtverkets båda inriktningar inom utlysningen Integration i
regional kompetensförsörjning: 1. Stärka integrationsperspektivet
i det regionala kompetensförsörjningsarbetet 2. Främja utrikes
födda kvinnors företagande.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2018-09-05
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-08-14
• Projektansökan Integration och kompetensförsörjning i
Jönköpings län
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret, Regional utveckling
§96

Övrigt
Övrig fråga om lägesrapport för On the Town vid Smålands
Musik och Teater besvaras.

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Malin Olsson
Ordförande

Mari Lindahl

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