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Diarienummer

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 32-49
Tid:

2019-03-20 kl.09.00-15.00

Plats:

Regionens hus, sal A

Närvarande:

Beslutande:
Rune Backlund (C) ordf.
Monica Samuelsson (KD) 1:e vice ordf.
Dan Sylvebo (M) 2:e vice ordf.
Per Svenberg (S)
Annie Fredriksen (S)
Adam Starck (S)
Jonas Lind (KD) ers. Hans Jarstig (KD)
Raymond Pettersson (C) ers. Per Eriksson (C)
Helen Skogelin Torvaldsson (BA)
Mari Lindahl (L)
Jon Heinpalu (MP)
Kristina Nero (V)
Gun Lusth (M)
Olle Moln Teike (SD)
Ulf Svensson (SD)
Ersättare:
Annki Stark (S)
Irada Alieva Söderberg (S)
Aneth Amundson (S) §§ 32-40
Monica Persson (MP)
Sanja Tafra Ciglar (V)
Elisabeth Orellana Bravo (V)
Elisabeth Wahlström (M)
Maria Högberg (SD)
Övriga:
Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör
Elisabet Eriksson, enhetschef regional utveckling
Lars Wallström, controller
Sophia El Masry, EU-samordnare § 39
Linda Byman, nämndsekreterare

§32

Val av protokollsjusterare
Nämnden utser Annie Fredriksen (S) och Olle Moln Teike (SD)
att justera protokollet tillsammans med ordföranden.
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§33

2019-03-20 kl.09.00-15.00

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.

§34

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötestsprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§35

Anmälan av informationshandlingar
Diarienummer: RJL 2019/12
Sammanställning av informationshandlingar anmäls och läggs till
handlingarna.

§36

Anmälan av delegationsbeslut
Diarienummer: RJL 2019/11
Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till
handlingarna.

§37

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

§38

Anmälan av kurser och konferenser
Presidiet har tagit beslut om deltagande vid följande kurser och
konferenser:
• Europaforum, Karlskrona 16 maj 2019
1 per parti ges möjlighet att delta.

§39

Informationsärenden och aktuellt
•
•

Information kring dagens beslutsärenden redovisas för
nämnden och frågor besvaras.
EU- samordnare, Sophia El Masry informerar om Europa
direkt i Jönköpings län och det kommande EU-valet.

Regionala utvecklingsdirektören informerar:
• Den regionala utvecklingsstrategin har varit ute på remiss.
Strategins struktur, uppbyggnad samt inkomna synpunkter
redovisas.
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•

Direktiv 1 budget med verksamhetsplan 2020 och
flerårsplan 2021-2022 redovisas. Finansiella
förutsättningar utgår från ekonomisk flerårsplan.

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

§40

Lars Wallström redovisar månadsrapport per februari
2019, sammanställningen godkänns och läggs till
handlingarna.

Återremittering - Verksamhetsbidrag kultur
2019
Diarienummer: RJL 2018/2395
Beslut
Nämnden beslutar
1. Att ansökan för utvecklingsbidrag för projektet ”Se,
samtala och skapa film” avslås. De 200 000 kronor fördelas
istället på Verksamhetsbidrag och Arrangörsbidrag (se
punkt 2 och 3)
2. Att 300 000 kronor från centralt avsatta medel från
kulturplanens genomförande och 50 000 kronor från
utvecklingsbidragen omfördelas till arrangörsbidrag. Ny
ram för arrangörbidrag 2019 blir total 1 000 000 kronor.
3. Att 100 000 kronor från centralt avsatta medel från
kulturplanens genomförande och 150 000 kronor från
utvecklingsbidrag omfördelas till verksamhetsbidrag.
Österängens konsthall beviljas med 350 000 kronor i
verksamhetsbidraget för 2019.
4. Att påbörja en kulturpolitisk dialog med Jönköpings
kommun gällande långsiktig finansiering av Österängens
konsthall
5. Att 300 000 kronor beviljas till projektet DANSspår i
Utvecklingsbidrag till Kultur och utveckling, dans
Sign

PROTOKOLL

4(14)

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 32-49
Tid:

2019-03-20 kl.09.00-15.00

6. Att 250 000 kronor beviljas till projektet SIDE SHOW 2
”Distancio” i Utvecklingsbidrag till Kultur och utveckling,
bild och form
7. Att avsätta 250 000 kr till kultursamverkansmodellen och
kulturplanens implementering
8. Att 240 000 kronor avsätts till Fristadsregion
9. Att ge regionledningskontoret i uppdrag att se över
processen kring bidragshantering med utgångspunkt från
revisionsrapporten
Sammanfattning
Nämndens budget för 2019 innehåller ett anslag på 11 632 000
kronor för bidrag inom kulturområdet. Den 23 januari 2019 på
nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitets
sammanträde beslutades att återremittera delar av ärendet
Kulturbidrag 2019.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2019-03-07
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-06
• Bilagor, ansökningar gällande återremittering av
Kulturbidrag 2019
• Protokollsutdrag presidium 2019-02-04
• Protokollsutdrag från nämnden 2019-01-23
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-08
• Regional kulturplan RJL 2016/2976
• Policy och riktlinjer för bidragsgivning inom områden
folkhälsa, utbildning och kultur RJL 2015/60
• Ansökningar Utvecklingsbidrag RJL 2018/2715
• Ansökning Verksamhetsbidrag RJL 2018/2395
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Olle Moln Teike (SD) för Sverigedemokraterna lämnar följande
yrkanden:
Punkt 3.
att Österängens konsthall beviljas 150 000 kronor i
verksamhetsbidrag för 2019.
Konstsatsningar behöver spridas mer ut i länet.
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Punkt 8.
avslag på att 240 000 kronor avsätts till Fristadsregion.
Det behövs bredare urval än författare.
Kristina Nero (V) lämnar följande protokollsanteckning:
”Ärende 12.2 Östeängens konsthall.
Kristina Nero (V) har vid sammanträdet 2019-01-23 yrkat att
samtliga ärenden om kulturbidrag återremitteras. I fallet med
Österängens konsthall kan Vänsterpartiet acceptera det nya
förändrade förslaget som innebär förbättrad ekonomi, samt en
plan för samverkan med Jönköpings kommun. Detta sker för att
inte ytterligare försena konsthallens arbete. I övrigt kvarstår
kravet på en total översyn av kulturbidragens kriterier och
transparens.”
Beslutsgång
Ordföranden ställer presidiets förslag mot sverigedemokraternas
yrkanden och finner presidiets förslag antaget.
Beslutet skickas till
Utbildning och kultur stab
§41

Uppdragsbeskrivningar regionala
kulturverksamheter år 2019 för planperiod
2018-2020
Diarienummer: 2018/456
Beslut
Nämnden
• Godkänner uppdragsbeskrivningar för samtliga
verksamheter, med de ändringar som nämnden beslutat
inför verksamhetsåret 2019 inom ramen för
kultursamverkansmodellen.
Reservation
Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot
beslutet till förmån för egna yrkanden.
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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
och agera enligt de nationella och regionala kulturpolitiska målen,
den regionala utvecklingsstrategin samt kulturplanens
prioriteringar.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2019-03-07
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-14
• Regional Kulturplan 2018-2020
• Uppdragsbeskrivning 2018-2020 Smålands Musik och
Teater, version 2019
• Uppdragsbeskrivning 2018-2020 Kultur och utveckling,
version 2019
• Uppdragsbeskrivning 2018-2020 Jönköpings läns
museum, version 2019
• Uppdragsbeskrivning 2018-2020 Riksteatern Jönköpings
län, version 2019
• Uppdragsbeskrivning 2018-2020 Jönköpings läns
folkrörelsearkiv, version 2019
• Uppdragsbeskrivning 2018-2020 Vandalorum Museum
för Konst och Design, version 2019
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Olle Moln Teike (SD) för Sverigedemokraterna lämnar följande
yrkanden gällande uppdragsbeskrivning 2018-2020,
Smålands Musik och Teater:
Sverigedemokraterna förespråkar högre egenfinansiering av
SMOT och Spira och yrkar att följande 2 punkter styrks i
uppdraget.
• Utgöra en professionell scenkonstinstitution samt ett nav
för scenkonsten i länet.
• Producera och/eller arrangera musik, teater och dans av
hög kvalitet med både spets och bredd.
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Vandalorum Museum för Konst och Design:
Sverigedemokraterna vill renodla Vandalorum och yrkar att
uppdraget minimeras till att:
• Samarbeta med länets näringsliv samt bidra till dess
utveckling.
• Utveckla sin roll som en regional, nationell och
internationell samarbetspartner.
Kristina Nero (V) yrkar för vänsterpartiet att
uppdragsbeskrivningarna kompletteras med ett tillägg om
beaktande av arbetsmiljöpolicyn.
Jon Heinplau (MP) lämnar för koalition Jönköpings län (S, KD,
C, BA, L, MP) följande ändringsyrkanden i
uppdragsbeskrivningarna:
Uppdragsbeskrivning 2018-2020 Smålands Musik och Teater
Verksamhetsbeskrivning
Smålands Musik och Teater har ett tydligt uppdrag att verka i hela
länet. Verksamheten ska bidra till ett bra liv i en attraktiv region
genom att i första hand med egna ensembler producera
professionell scenkonst. Smålands Musik och Teater ska erbjuda
ett varierat utbud av musik, teater och dans för barn, ungdomar
och vuxna.
För att nå en bred variation i utbudet kompletteras de egna
produktionerna med gästspel och samarbete med externa
arrangörer. Samverkan i olika former med länets kommuner, det
fria kulturlivet och amatörgrupper inom musik och teater ska vara
en viktig del i verksamheten och skapa förutsättningar för nya
mötesplatser och ny publik. Smålands Musik och teater bedriver
även konferensverksamhet i kulturhuset Spira där kulturinslag kan
inkluderas.
Öka tillgängligheten till institutionernas och de fria aktörernas
verksamhet
•

Skapa förutsättningar för det fria kulturlivet att utöva
kulturverksamhet i Kulturhuset Spira till rimlig kostnad.
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•

Utifrån kulturhuset Spira verka och bedriva
turnéverksamhet främst i länets 13 kommuner samt, vid
möjlighet, på den nationella och internationella
kulturarenan

Främja barn och ungas möte med scenkonsten
• Stärka och utveckla sin verksamhet för barn och unga i
hela länet
• Medverka till att stärka det kulturpedagogiska arbetet i
samarbete och samverkan med länets kulturskolor
Främja samverkan mellan institutionerna, det fria professionella
och ideella scenkonstlivet och kommunerna.
•

Samverka och samarbeta med regionens övriga
verksamheter inom regional utveckling, utbildning och
hälso- och sjukvård

Uppdragsbeskrivning 2018-2020
Vandalorum Museum för konst och design
Främja tvärsektoriellt arbete med att nå nya målgrupper
• Verka för att nå barn och unga
Handlingsplaner (samtliga)
• Löpande uppdatera likabehandlingsplanen med aktuella
åtgärder för att förebygga och motverka sexuella
trakasserier
Beslutsgång
Ordföranden ställer koalition för Jönköpings läns ändringsförslag
under proposition mot sverigedemokraternas och Vänsterpartiets
yrkanden och finner koalitionens förslag antaget.
Beslutet skickas till
Utbildning och kultur stab
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Fördelning av statliga bidrag inom
samverkansmodellen för år 2019
Diarienummer: RJL 2019/477
Beslut
Nämnden
• Godkänner förslag till fördelning av statsbidrag.
Sammanfattning
Kulturrådet har för 2019 beviljat Region Jönköpings län
bidrag med 35 610 tkr kronor att fördelas i enlighet med
förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag.
I jämförelse med 2018 års statsbidrag, har Kulturrådet tillfört
ytterligare 294 tkr i utökad ram.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2019-03-07
• Tjänsteskrivelse 2019-02-14
• Beslut - Fördelning av statliga bidrag inom
samverkansmodellen 2019-01-24
• Beslut - Fördelning av vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet för förstärkning av scenkonsten 201902-05
Beslutet skickas till
Utbildning och kultur stab
Regionledningskontoret/ekonomi

§43

Läsårstider 2019/2020 för Tenhults
Naturbruksgymnasium och Stora Segerstads
Naturbrukscentrum
Diarienummer: 2019/437
Beslut
Nämnden
• Fastställer läsårstider för 2019/2020 för Tenhults
Naturbruksgymnasium och Stora Segerstads
Naturbrukscentrum.
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Sammanfattning
Enligt skollagen ska beslut om läsårets början och slut tas av
huvudmannen för skolorna.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2019-03-07
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-08
Beslutet skickas till
Utbildning och kultur stab
Tenhults Naturbruksgymnasium
Stora Segerstads Naturbrukscentrum
§44

Remiss - Remittering av Kronobergs regionala
utvecklingsstrategi – Gröna Kronoberg
Diarienummer: RJL 20119/471
Beslut
Nämnden
• Godkänner föreliggande yttrande som svar till Region
Kronoberg.
• Yttrandet kompletteras med följande tillägg: ”Region
Jönköpings län vill även lyfta fram vikten av att tydligöra
den regional utvecklingsstrategins betydelse och påverkan
även för närliggande regioner och omland. God
samverkan med närliggande regioner utvecklar och
skapar tillväxt.”
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över
rubricerat Remiss- Region Kronobergs regionala
utvecklingsstrategi - Gröna Kronoberg 2025.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2019-03-07
• Missiv daterad 2019-02-18
• Förslag till yttrande daterad 2018-03-20
• Remiss - Region Kronobergs regionala utvecklingsstrategi
- Gröna Kronoberg 2025
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Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Yttandet kompletteras med ett tillägg om samverkan med
omlandet och de närstående regionerna.
Beslutet skickas till
Region Kronobergs
§45

Interregionalt samarbetsprojekt Musikalplattform
Diarienummer: RJL 2018/551
Beslut
Nämnden
• Godkänner att Smålands Musik och Teater söker medel
från Statens Kulturråd avseende det interregionala
samarbetsprojektet ”Musikalplattform”.
Sammanfattning
Musikalplattformen är ett treårigt samarbetsprojekt mellan
Smålands Musik och Teater, Högskolan för Scen och Musik i
Göteborg, Wermland Opera och Scenkonstbolaget i Östergötland.
Projektet har fått ekonomiskt stöd från Statens Kulturråd för
projektets första år och andra år. I maj 2017 informerades nämnd
för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet om att projektet
beviljats medel från Statens Kulturråd. Beslut om anslag för år två
fattades mars 2018.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2019-03-07
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-15
• Beslut fördelning av utvecklingsbidrag, kulturrådet
• Ansökan om utvecklingsbidrag regional kulturverksamhet
Beslutet skickas till
Utbildning och kultur stab
Smålands Musik och Teater
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Långsiktig fondstruktur ALMI Invest Småland
och Öarna, fond 1
Diarienummer: RJL 2019/309
Beslut
Nämnden
• Beslutar att stå bakom bildandet av en långsiktig
fondstruktur i enighet med beskrivning och förutsättningar
i bilagd handling ”Långsiktig regional fondstruktur”,
vilket också innebär att den villkorliga återbetalningsskyldigheten kopplat till nuvarande fond upphör.
Sammanfattning
Under föregående programperiod inom EU bildades med hjälp av
bl.a. regionala utvecklingsmedel en riskkapitalfond i området
Småland och öarna. Intentionerna var redan då att fonden skulle
fortsätta att investera i regionen utan bortre tidsgräns efter
slutdatum år 2020. För att möjliggöra denna förändring krävs att
alla finansiärer ställer sig bakom detta, vilket i och med
föreliggande beslut nu sker.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2019-03-07
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-30
• Långsiktig regional fondstruktur, Almi Invest Småland
och öarna AB
Beslutet skickas till
Almi Invest Småland och öarna AB

§47

Årsredovisning 2018 inklusive
hållbarhetsredovisning och barnbokslut
Diarienummer: RJL 2018/232, 2019/100
Beslut
Nämnden
• Godkänner årsredovisning för 2018 avseende de delar som
avser nämndens verksamhet och utgiftsområden.
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Sammanfattning
Förslag till årsredovisning för 2018 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 2018 i Region Jönköpings län
kännetecknas av god hushållning.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från presidiet 2019-03-07
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-27
• Årsredovisning 2018
• Hållbarhetsredovisning 2018
• Barnbokslut 2018
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret ekonomi
§48

Rapport kurser och konferenser
Sammanställning över ledamöternas deltagande vid kurser och
konferenser, anmäls och läggs till handlingarna.

§49

Övrigt
Adam Starck (S) utses till ombud vid Länsteatrarna i Sveriges
årsmöte 2019.

Vid protokollet

Linda Byman
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Justeras

Rune Backlund
Ordförande

Annie Fredriksen (S)

Olle Moln Teike (SD)

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