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RJL 2021/18

Sammanställning av informationshandlingar nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet, 2021-09-08
Ärendetyp
Protokoll

Ärenderubrik



Protokoll Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2021-06-24
Protokoll presidiet – Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2021-08-25



RJL 2021/984 Avtal mellan Region Jönköpings län och Värnamo kommun avseende
verksamhetsbidrag till Stiftelsen Vandalorum

Inkomna handlingar
Utgående skrivelser
Regeringsbeslut
Cirkulär från SKR
Beslut från SKR
Övrigt
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RJL 2021/15

Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet 2021-09-08
Ärendetyp
RS 3.1
RS 3.1
ANA 4.2.1
ANA 4.2.1
ANA 4.2.1
ANA 4.2.1
ANA 4.2.1
ANA 4.2.1
ANA 4.2.1
ANA 4.2.1

Ärenderubrik
Arvodering digitala sammanträden
Studiebesök av förtroendevalda i vårdens verksamheter
samt fortasatt digitala sammanträden med möjlighet till
säkra fysiska sammanträden för utskott och presidier
Solist Maria Forsström
Förlängning andrahandsavtal Björngatan 4C
Dirigent Anna Skyleva
Samarbetsavtal Folkoperan AB
Dirigent Cathrine Winnes
Artist Mikael Godée
Koreograf Örjan Andersson
Koreograf Örjan Andersson
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Diarienummer
RJL 2020/683
RJL 2020/683

Beslutsdatum
2021-06-22
2021-08-17

Beslutsdelegat
Maria Frisk
Maria Frisk

RJL 2021/1163
Avtalsnr 20/899
RJL 2021/1368
RJL 2021/679
RJL 2020/1181
RJL 2021/1660
Avtalsnr 21/565
RJL 2021/1664

2021-06-08
2021-06-16
2021-06-23
2021-06-23
2021-06-23
2021-08-19
2021-08-19
2021-08-19

Ulrika Josefsson
Ulrika Josefsson
Ulrika Josefsson
Ulrika Josefsson
Ulrika Josefsson
Ulrika Josefsson
Ulrika Josefsson
Ulrika Josefsson

Dokument
Utskriftsdatum: 2021-08-11
Diarieenhet:

Utskriven av:

Sebastian Karlberg

Region Jönköpings län

Sekretess:

Visas ej

Beskrivning av sökning:
Remisser juli 2021
Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Ärendemening

Dokumenttyp

Vägen till tillgänglighet - långsiktig, strategisk
och i samverkan

Evelina Örn

2021-07-09

Socialdepartementet

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/1537

Remiss - Vägen till tillgänglighet - långsiktig,
strategisk och i samverkan

REMISS

2021.8181

I

Svar senast 2021-11-05
2021.8189

I

Förslag till Trafikplan för Linköpings innerstad
2021

Erik Bromander

2021-07-12

Linköpings kommun

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/1539

Remiss - Förslag till Trafikplan för Linköpings
innerstad

REMISS

Svar senast 2021-09-17
2021.8493

Kommunicering sakägare-SMB-2021-444

Joakim Strid

2021-07-16

Sävsjö kommun

Länstrafiken

RJL 2021/1570

Kommunicering sakägare-SMB-2021-444
Svar senast 2021-08-23

REMISS

Tillgänglighetsdirektivet SOU 2021:44

Christina Jörhall

2021-07-26

Socialdepartementet

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/1577

Remiss - SOU 2021:44 Tillgänglighetsdirektivet

REMISS

2021.8548

I

I

Svar senast 1/11-2021
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Dokument
Utskriftsdatum: 2021-08-11
Diarieenhet:

Utskriven av:

Sebastian Karlberg

Region Jönköpings län

Sekretess:

Visas ej

Beskrivning av sökning:
Promemoria juli 2021
Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Ärendemening

Dokumenttyp

Promemoria Maj 2021

Linda Byman

ANA

RLK o Verksamhetsnära
funktion

2021.7761
2021-07-01

U
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 115-126
Tid:

2021-08-25 kl. 09:00

Plats:

Digitalt via länk

§ 125
Kurser och konferenser
Beslut
Presidiet beslutar om deltagande vid följande kurser och konferenser:
 Digital konferens - EU:s fonder och program 29 september 2021.
Presidiet beslutar att en från den politiska ledningen och en från
oppositionen ges möjlighet att delta.
 Danskickoff för danssäsong i Jönköpings län, den 24 september.
Presidiet beslutar att en från den politiska ledningen och en från
oppositionen ges möjlighet att delta.
 Digital konferens, Kreativ omstart, kultur och kulturarv som
drivkraft 27-28 oktober.
Presidiet beslutar att en från den politiska ledningen och en från
oppositionen ges möjlighet att delta.
 Kompetensdag, tänk om vi kan säkra industrins kompetensbehov, 1
september.
Presidiet beslutar att två från den politiska ledningen och två från
oppositionen ges möjlighet att delta.
 RUS-konferens torsdagen den 18 november.
Presidiet beslutar att ordinarie ledamöter ges möjlighet att delta och
att ersättare ges möjlighet att ta ordinarie ledamots plats.
 Carl Film Forum i Karlskrona, 25 oktober.
Presidiet beslutar återkomma med beslut om deltagande.
 Länsteatrarnas dialogmöte 26-27 augusti 2021 i Stockholm.
Presidiet beslutar att Adam Starck (S) ges möjlighet att delta.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Subject:

VB: Inbjudan - Digital konferens - EU:s fonder och program 29 september 2021

Från: Sveriges Kommuner och Regioner <utskick@skr.se>
Skickat: den 10 juni 2021 15:55
Ämne: Inbjudan - Digital konferens - EU:s fonder och program 29 september 2021
EU:s fonder och program
SKR anordnar en digital heldag för dig som är intresserad av EU:s
nya program och fonder. Under dagen får du en snabb överblick
över vilka program och fonder som finns och du får tips och råd
på hur du ska ta dig vidare.
Datum: 29 september 2021
Tid: 9.30 – 15.30
Plats: Webbsänds
Kostnad: 1 200 kronor exklusive moms
Målgrupp: Konferensen vänder sig till förtroendevalde och
tjänstepersoner i kommun eller region men även andra
intresserade är varmt välkomna.
Program: Detaljerat program presenteras efter sommaren.
Anmälan:
https://skr.se/skr/tjanster/evenemang/hittaevenemang/kalenderhandelser/eusfonderochprogram.5497
1.html
Om du har frågor: Ansvarig för innehållet i evenemanget: Karin Flordal, handläggare och Helena Gidlöf,
handläggare
Frågor om anmälan: konferens@skr.se
Vänligen
Karin Flordal
Handläggare och samordnare
Avdelningen för Ekonomi och styrning
_________________________________
Sveriges Kommuner och Regioner
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm
+46 8 452 7409
+46 76 7627734
www.skr.se/eu www.salar.eu
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VÄLKOMMEN PÅ DANSKICKOFF
Vi hälsar just dig varmt välkommen till Danskickoffen den 24 september 2021!
Kvällen består av mat, mingel och en presentation av danssäsongen i Jönköpings län 2021/2022. Vi avslutar kvällen med att
tillsammans se ”PUNK – A REBEL NEVER DIES”. En överväldigande fysisk, uttrycksfull och visuell dansföreställning i
upprorets tecken med musik av legender som Rolling Stones, The Clash och Generation X.

FREDAG 24 SEPTEMBER KLOCKAN 17:30
Caféscenen, Kulturhuset Spira
Kvällens program:
17.30 Välkomstskål, därefter buffé och mingel
18:30 Presentation av danssäsongen 2021/2022
19:30 Föreställningen “PUNK– A REBEL NEVER DIES“ med Black Box Dance Company, Holstebro
Evenemanget är gratis! Men du behöver boka din plats då antalet platser är begränsade. Anmäl dig senast den 27 augusti till
susanne.holmgren.jonsson@smot.se. Skriv önskemål om specialkost i anmälan. Evenemanget anpassas till rådande
restriktioner och upplägget kan därför komma att ändras med kort varsel.
Vi ses! Hälsar,
Ida Davidsson, vikarierande kultursekreterare dans, Jönköpings kommun
Camilla Ekelöf, konstnärlig chef Unga Spira och Dans, SMOT
Sanna Holmgren Jonsson, danskoordinator, SMOT
Alva Stahl, vikarierande projektledare dans, Region Jönköpings län

Region
Jönköpings län
9

Kreativ omstart – en konferens om
kultur och kulturarv som drivkraft
Anmälan har öppnat. Nu är du som anmält intresse
för konferensen Kreativ omstart den 27–28 oktober
välkommen att registrera dig. Gör din anmälan idag!
Under två halvdagar i oktober, bjuder vi in dig till en digital
mötesplats för att diskutera hur vi tillsammans kan kraftsamla i frågor
om kultur, kulturarv och regional utveckling. Fokus för konferensen är
på hur olika kulturella verksamheter kan bli en viktig resurs för att nå
målen i Agenda 2030.
När: 27–28 oktober 2021
Tid: Klockan 09:00–12:30
Konferensen är gratis och riktar sig till dig som arbetar med frågor
om regional utveckling eller kultur på en region, länsstyrelse eller
nationell myndighet.
Bland talarna hittar du kultur- och demokratiminister Amanda
Lind som inleder konferensen tillsammans med generaldirektörer för
samverkande myndigheter och Linda Zachrisson, ordförande för
den statliga utredningen Återstart av kulturen.
Läs mer om programmet och anmäl dig här
Varmt välkommen!
Riksantikvarieämbetet
Kreativ omstart är ett samarbete mellan Kulturrådet, Nämnden för hemslöjdsfrågor,
Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Svenska Filminstitutet och Tillväxtverket.
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Inbjudan till kompetensdag
med workshop:

Tänk om vi kan säkra
industrins kompetensbehov
Industrin i Jönköpings län har svårt att hitta rätt kompetens. Det påverkar deras
verksamhet och utveckling. Men vilken typ av kompetens behöver de och möter
utbudet av utbildningar deras behov?
Den 1 september 2021 är du välkommen till en kompetensdag med workshop där vi
diskuterar industrins behov och hur det matchar med utbildningsutbudet. Du som
företagare får diskutera ditt faktiska behov och vi diskuterar vad vi tillsammans kan
göra för att tillgodose dem. Under dagen bjuds du också på inspiration från företag
och branschen.

Program för onsdagen den 1 september
9.00

Inspiration från företag och branschen

9.30

Efterfrågan och utbud: Matchas företagens behov med utbudet
av utbildningar i länet?

9.50-10.20

Paus

10.30

Workshop: Vad kan vi göra för att möta upp företagens behov?

11.15

Sammanfattning av workshop och paneldkussion med företag
och branschrepresentanter

11.45

Avslut

Vi planerar för en fysisk träff och återkommer längre fram med mer detaljer.
Sista anmälningsdag är den 16 augusti.

ANMÄLAN
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Subject:

VB: RUS-konferens 18 november 2021

Save-the-date 18 november – RUS konferens

Inbjudan till RUS-konferens
Tid: Torsdagen den 18 november 2021 kl. 9.00-15.30
Plats: Spira Kulturhus i Jönköping samt Digitalt
Välkomna till en heldag med inspiration, kunskap och goda exempel på utvecklingsarbete i hela
vårt län.
Mer information, program och länk till anmälan kommer senare men boka in dagen redan nu!
Eftersom inbjudan skickas till många funktionsbrevlådor är vi tacksamma om ni hjälper oss att
vidarebefordra till rätt personer.
Har du frågor kan du kontakta Karl-Gustav Bartoll, RUS-samordnare eller Kristina Nordh på
Regional utveckling.
E-post: karl-gustav.bartoll@rjl.se eller kristina.nordh@rjl.se
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Varmt välkommen!
Karin Hermansson
Regional Utvecklingsdirektör
Region Jönköpings län
karin.hermansson@rjl.se
0730-397138
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25

oktober

Save the date
Carl Film Forum
För femte året genomförs Carl Film Forum i Karlskrona. I år slår vi samman
det filmpolitiska forumet med branschforumet och samlar filmbransch,
tjänstepersoner och politik med fokus på att utveckla filmindustrin som
näring i Blekinge och södra Sverige.
Detta år är också historiskt då Region Blekinge och Karlskrona kommun satsat på filmnäringen
genom skapandet av Filmnod Blekinge. Filmnod är ett regionalt utvecklingsprojekt som under
3,5 år ska arbeta för att främja filmnäringen i Blekinge. En del av detta arbete är att arrangera
Carl Film Forum.
Inbjudan och program kommer längre fram, men boka in måndagen den 25 oktober 2021
mellan 10.00-21.00.
Välkommen!

Henrik JP Åkesson Ruben
Projektledare
Filmnod Blekinge
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 115-126
Tid:

2021-08-25 kl. 09:00

Plats:

Digitalt via länk

§ 121
Månadsrapport
Diarienummer: RJL 2021/134
Budgetchef Camilla Holm redovisar månadsrapport och resultat per juli
2021. Mätetal, målvärde och ANA nämndens ekonomiska resultat
presenteras.
Sammanställningen anmäls och läggs till handlingarna.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Månadsrapport - juli 2021, ANA
1

0

1

Mätetal
RJL
Personalhälsa

RJL
Ekonomi i balans

0

av 2 Mätetal

Målvärde

Resultat

2,9 %

3,3 %

0 tkr

14 280 tkr

Analys
Sjukfrånvaron har på ett år ökat med 0,5 procentenheter och det är
främst männens sjukfrånvaro som har ökat. Folkhälsomyndighetens
rekommendationer att stanna hemma vid symtom på covid-19 kan
delvis förklara den högre sjukfrånvaron. Jämfört med samma period
2019, innan pandemin bröt ut, låg sjukfrånvaron på en högre nivå.
Nivån på sjukfrånvaron är fortfarande relativt låg i förhållande till
övriga verksamheter inom Region Jönköpings län.
Regional utveckling (ANA) +14,3 mnkr
A. Verksamhetsområdet Utbildning och kultur (+ 9,3 mnkr)
Folkhögskolornas budgetavvikelse är positiv och uppgår till 1,3 mnkr.
Budgetavvikelsen för Smålands musik och teater är positiv och
uppgår för perioden till 4,4 mnkr. Avvikelsen beror på att kostnaderna
i samband med inställda produktioner har förhandlats bort till en
betydligt större summa än de intäkter som budgeterats. Redovisat
budgetöverskott kommer till stor del nyttjas av höstens produktioner.
Övrig kultur, kulturbidrag och gestaltning samt kulturprojekten har i
dagsläget en positiv budgetavvikelse på 2,0 mnkr. Tjänster som
tidigare varit vakanta kommer att tillträdas senare under hösten.
Kostnader för bidragsgivning ligger i nivå med beslutad budget. De
administrativa kostnaderna har just nu en positiv budgetavvikelse på
1,6 mnkr. Avvikelsen beräknas sjunka under året då vakanta tjänster
är tillsatta. Även kostnader för nytt bidragssystem och konstregister
kommer att göra att avvikelsen beräknas minska framöver.
Naturbruksskolornas ekonomi beräknas vara i balans.
B. Centrala anslag (+5 mnkr)
Budgetavvikelsen förklaras av främst av projektstöd i form av
regionala utvecklingsmedel där överskott är +4,5 mnkr efter juli
månad, vilket förklaras av att medel för projektstöd inte är nyttjade i
nivå med budget.
Nämndens egna kostnader +146 tkr, vilket främst förklaras av lägre
kostnader för kurser/konferenser jfm budget.
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 115-126
Tid:

2021-08-25 kl. 09:00

Plats:

Digitalt via länk

§ 123
Krisstöd för länets kulturliv med anledning av
pandemin
Diarienummer: RJL 2021/209
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
1. Godkänna förslaget om att äska 2 000 000 kronor ur
Regionstyrelsens budgetram för oförutsedda utgifter, att användas
till extra stöd för länets kulturliv för fördelas enligt redovisad
sammanställning.
2. Godkänna den tillfälliga justeringen i kriterierna för
Arrangemangsbidrag.
Sammanfattning
Kulturlivet i Jönköpings län har drabbats kraftigt av den rådande Coronapandemins effekter. Corona-pandemin har slagit hårt mot länets hela
kulturliv; utövare, verksamheter, arrangörer med flera. Inställda
förställningar, arrangemang och sammankomster inom kultur- och
evenemangssektor får stor negativa effekter i många led i vårt län.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-10
 Policy för bidragsgivning inom områdena folkhälsa, utbildning och
kultur RJL 2019/2430
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet ställer sig bakom föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-08-10

1(3)

RJL 2021/209

Regionstyrelsen

Extra stöd till länets kulturliv med
anledning av pandemin
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
1. Godkänner förslaget om att äska 2 000 000 kronor ur Regionstyrelsens
budgetram för oförutsedda utgifter, att användas till extra stöd för länets
kulturliv för fördelas enligt redovisad sammanställning.
2. Godkänna den tillfälliga justeringen i kriterierna för Arrangemangsbidrag.

Sammanfattning
Kulturlivet i Jönköpings län har drabbats kraftigt av den rådande Coronapandemins effekter. Corona-pandemin har slagit hårt mot länets hela kulturliv;
utövare, verksamheter, arrangörer med flera. Inställda förställningar, arrangemang
och sammankomster inom kultur- och evenemangssektor får stor negativa effekter
i många led i vårt län.

Information i ärendet
Kulturlivet fortsätter att påverkas av pandemins effekter och för att kulturen ska
överleva krisen och få en återstart efter pandemin behövs en del insatser och
stöttning. I förslaget till fördelning av extra stöd, som presenteras nedan, används
Region Jönköpings läns befintliga bidragsstrukturer för att snabbt och effektivt få
ut stöd till kulturaktörer. Det förväntas stötta och stimulera länets kulturliv i flera
led och kan verkställas snabbt efter beslut.
Förslag till fördelning på befintliga bidragsformer
Verksamhetsbidrag
Kultur- och Arbetsstipendium
Arrangemangsbidrag

1 500 000
300 000
200 000

Summa

2 000 000

Verksamhetsbidrag
Region Jönköpings län ger verksamhetsbidrag till kulturorganisationer i
Jönköpings län som bedriver stadigvarande verksamhet inom kulturområdet i
huvudsak. Verksamheterna är viktiga för länets kulturpolitiska infrastruktur.
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TJÄNSTESKRIVELSE

2(3)

RJL 2021/209

Förstärkning till dessa verksamheter har inte getts tidigare under pandemin.
Ett direkt riktat stöd mot dessa bidrar till deras fortlevnad, återstart kan bidra till
att täcka eventuella förluster de har haft under det gångna året och stimulera
verksamheten som genererar aktiviteter och jobb i länet.
Bedömningen är att huvuddelen av de avsatta medlen i förslaget bör fördelas som
en generell tillfällig förstärkning till dessa kulturverksamheter i länet som under
året mottagit verksamhetsbidrag. Förstärkningen föreslås fördelas proportionerligt
till verksamheterna baserat på storleken av det verksamhetsbidrag man fått för
2021.
Beslutat belopp
verksamhetsbidrag
2021

Generell förstärkning
som föreslås

204 000

64 000

Jönköpings läns arkivförbund

50 000

15 000

Jönköpings läns bygdegårdsdistrikt

40 000

12 000

Jönköpings läns hembygdsförbund

100 000

31 000

Jönköpings läns hemslöjdsförbund

45 000

14 000

Jönköpings läns konstförening

27 000

8 000

Kultivera

300 000

92 000

Scenen Sofiehof Underjord

204 000

63 000

Share music and performing arts

662 000

203 000

Skådebanan Jönköpings län

210 000

65 000

Stiftelsen Kulturreservatet Åsens by

306 000

94 000

Stiftelsen Smålands konstarkiv

544 000

167 000

Sveriges konstföreningar distrikt JKPG län

25 000

8 000

Sydöstra Folkets hus och parkregion

75 000

23 000

1 048 000

322 000

Österängens konsthall

366 000

112 000

SmåLit - Smålands litteraturfestival

200 000

61 000

Minopera

175 000

54 000

JONK! Scenkonst

300 000

92 000

4 881 000

1 500 000

Organisation
Huskvarna Folkets park

Teateri

SUMMA

Arrangemangsbidrag
Region Jönköpings län stöttar ideella arrangörer genom ekonomiskt stöd till
arrangemang inom flertal konstområden. Att tillfälligt förstärka ramen för
arrangemangsbidrag ytterligare skulle möjliggöra att flera kulturarrangemang kan
genomföras under hösten i länet, vilket i sin tur bidrar till fler jobbmöjligheter
inom kultursektorn. Att det arrangeras kulturaktiviteter gynnar länets invånare
med ett rikt och varierat kulturutbud.
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Nämnden beslutade 24.02.2021 om lättnader i arrangemangsbidragets kriterier
(RJL 2021/209). Inför hösten finns det behov av att ytterligare lätta på kriterier för
att stimulera fler arrangemang. Förslaget gäller att tillfälligt under 2021 lyfta bort
maxbegräsningen på vad en arrangör kan motta i arrangemangsbidrag. Detta
skulle göra att länets redan aktiva arrangörer skulle stimuleras att arrangera ännu
mera. Kriteriet som föreslås tillfälligt ej gälla under 2021 ser i dagsläget ut så här:
” En arrangör kan under ett år maximalt erhålla 45 000 kronor i arrangörsstöd. ”
- Policy för bidragsgivning inom områdena folkhälsa, utbildning och kultur RJL 2019/2430

Kultur- och arbetsstipendium
Region Jönköpings län delar varje år ut kultur- och arbetsstipendier för stöd och
uppmuntran inom flertal konstområden. Kulturstipendiet ska stödja och
uppmuntra förtjänstfull verksamhet. Förslag om mottagare av kulturstipendiet
sker via nominering. Arbetsstipendiet ska ge aktiva kulturarbetare möjlighet att
under viss tid ägna sig åt kulturarbete utan avbrott eller för att ta tillvara idéer och
uppslag samt stimulera till experiment inom det kulturella området. Ansökan
skickas in av den ansökande.
Förslag om att förstärka den befintliga ramen (100 000 kronor) för stipendierna
med 300 000 kronor så att summan att fördela på stipendierna för 2021
sammanlagt blir 400 000 kronor. Detta ger möjligheten att dela ut fler stipendier
än vanligt. Att hanteras inom ordinarie utlysning. Utlysningsperioden har i år
redan förlängts med anledning av pandemin att gälla över sommaren tom 15
augusti för att fler ska ha möjlighet att hinna söka och nominera.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-10
Policy för bidragsgivning inom områdena folkhälsa, utbildning och kultur
RJL 2019/2430

Beslut skickas till
Regionstyrelsen
Regional utveckling – sektionen för kulturutveckling
REGIONLEDNINGSKONTORET

Karin Hermansson
Regional utvecklingsdirektör

Ante Jankovic
Tf. Kulturchef
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Regionstyrelsen

Ökad kultur för barn och unga efter pandemin
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
 Godkänner förslaget om att ansöka om 500 000 kronor ur
Regionstyrelsens budgetram för oförutsedda utgifter, att användas till extra
insatser för ökad kultur för barn och unga efter pandemin.

Sammanfattning
Året med pandemin har påverkat barn och ungas möjlighet till att uppleva och
skapa kultur. Många verksamheter har helt eller delvis stängt ner.
Med en riktad resursförstärkning kan en extra satsning göras under höstlovet.

Information i ärendet
Teaterföreställningar har inte kunnat arrangeras. Väldigt lite kultur i
skolan/skapande skola har kunnat genomföras då de flesta skolor varit stängda för
besök. Kulturskolorna har varit stänga i perioder och fritidsgårdarna har varit
stängda m.m. Med en riktad resursförstärkning kan Region Jönköpings län
möjliggöra att kommuner, föreningar och aktörer inom kultursamverkansmodellen
kan öka utbudet av kultur för unga. Insatsen koncentreras till höstlovet och ska nå
barn och unga i hela länet. Halva beloppet avsätts till upplevelser för att öka
antalet föreställningar av olika slag. Den andra delen avsätts till eget skapande där
medel kan gå till ledararvoden och material.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-25
Rapport daterad 2021-08-18

Beslut skickas till
Regionstyrelsen
Regional utveckling, sektionen för kulturutveckling
REGIONLEDNINGSKONTORET

Karin Hermansson
Regional utvecklingsdirektör

Ante Jankovic
Tf. kulturchef
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Regional utveckling

Ökad kultur för barn och unga efter
pandemin
Bakgrund
Året med pandemin har påverkat barn och ungas möjlighet till att uppleva och skapa
kultur. Nationella rapporter visar att coronapandemin har påverkat ungas tillgång till
fritidsaktiviteter och det finns en oro att pandemin kommer att leda till att ungas tillgång
till fritidsaktiviteter minskar. (MUCF, Ung Idag, 2021)
I vårt eget län har vi sett flera nytänkande insatser för att kunna erbjuda barn och unga
kultur under pandemin, men mycket har också helt eller delvis stängt ner.
Museer med pedagogisk verksamhet riktad mot barn har tidvis stängt ner.
Spira har varit stängt och även om Unga Spira har corona-anpassat skolföreställningar är
dom färre. Lokala teaterföreningar har inte kunnat arrangerat föreställningar (med
undantag av digitala och ett par utomhusföreställningar). Det har pågått ingen, eller
väldigt lite, kultur i skolan/skapande skola, då de flesta skolor varit stängda för externa
besök.
Någon kommun har haft utomhusföreställningar och digitala föreställningar, men det går
inte att jämföra med tidigare år. De flesta biografer har haft stängt. Gällande Kulturskolor
har man stängt ner i perioder, och/eller öppnat upp med mindre antal elever i grupperna.
Dock har flera fortfarande inte startat lektioner för de allra yngsta eleverna. 90% av alla
Kulturskolor i Sverige har delvis bedrivit digital undervisning under pandemin
(Kulturrådet).
Liknande gäller kulturverksamhet för barn och unga i ideell verksamhet, t ex
studieförbund, föreningar, kyrkor m.m. som anordnar skapande verksamhet för barn och
unga. Konceptet ”lämna, låna, gå”, eller liknande, har gjort det möjligt att under delar av
pandemin låna böcker på bibliotek. Men biblioteken som arena för möten, skapande och
andra aktiviteter har inte varit möjlig under delar av pandemi-året.
Att fritidsgårdarna varit stängda tror vi har haft en stor effekt för ungas kreativitet.
Mycket skapande verksamhet för unga, samt ungt arrangörskap, sker på fritidsgårdarna.
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Insats – ett kulturlov
Vi vill öka barn och unga möjlighet till skapande och upplevelser av kultur genom
en punktinsats hösten 2021. Med en riktad resursförstärkning kan vi möjliggöra
för kommuner, föreningar och aktörer inom kultursamverkansmodellen att öka
kultur för barn och unga. Vi vill komprimera insatsen tidsmässigt och fokusera på
ökad kultur under höstlovet – ett kulturlov. Genom att rikta oss till aktörer med
befintlig kulturverksamhet och använda oss av redan upparbetade nätverk ser vi
detta som möjligt. Insatsen ska nå barn och unga i hela länet, både genom skola
(om möjligt) och offentligt. Medel för insatsen blir sökbara för aktörer inom
kultursamverkansmodellen, föreningar, studieförbund och kommuner.
Upplevelse:
Vi ökar antalet föreställningar för barn och unga genom att uppmana aktörer inom
kultursamverkansmodellen, föreningar, studieförbund och kommuner att söka
medel för att arrangera kulturupplevelser under höstlovet. Sökta medel får gå till
arvode för professionella kulturaktörer och ska vara gratis för allmänheten. Unga
Spira förlänger skolföreställningen Närheten för låg/mellanstadiet samt skapar en
ny musikföreställning för högstadiet/gymnasiet.
Kultursamverkansmodellen
250 000 kr
Föreningar, kommuner offentliga rum
50 000 kr
Skapande:
Vi ökar skapande verksamhet genom att uppmana aktörer inom
kultursamverkansmodellen, föreningar, studieförbund och kommuner att söka
medel för öka skapande verksamhet under höstlovet. Sökta medel får gå till
ledararvode samt material och ska vara gratis för allmänheten.
Kultursamverkansmodellen
50 000 kr
Föreningar, studieförbund, kommuner
250 000 kr
Effekter
Ett kulturlov kan återskapa vanan att delta i skapande verksamhet och söka sig till
kulturupplevelser på offentliga platser. Genom att ekonomisk bidra till ökad
kultur för barn och unga kan vi ge möjligheten för alla barn och unga att delta. Att
rikta medel till både kultursamverkansmodellen, föreningar, studieförbund och
kommuner ger en skjuts till ökad kultur för alla barn och unga på flera olika
platsar. En möjlighet som vi hoppas kan öka kulturen även på lång sikt.
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 115-126
Tid:

2021-08-25 kl. 09:00

Plats:

Digitalt via länk

§ 119
Uppdrag - Insatser barn och unga
Beslut
Presidiet ger regionledningskontoret i uppdrag
 att till nämnden skriva fram äskande om 500 000 kr ur
regionstyrelsen budgetram för oförutsedda utgifter att användas till
insatser för barn och unga kopplat till pandemin.
Sammanfattning
Året med pandemin har påverka barn och ungas möjlighet till att uppleva
och skapa kultur. Med anledning av detta gav ANA presidiet 2021-05-19
§89 regionledningskontoret i uppdrag att se över hur barns och ungas
deltagande i kulturen påverkats under pandemin samt, om behov
identifieras, föreslå insatser för start hösten 2021. Detta med såväl de egna
verksamheterna som det fria kulturlivet i åtanke.
Beslutsunderlag
 Skrivelse daterad 2021-08-18 gällande ökad kultur för barn och unga
efter pandemin
 Protokollsutdrag presidiet 2021-05-19 § 89
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 115-126
Tid:

2021-08-25 kl. 09:00

Plats:

Digitalt via länk

§ 122
Projekt - Förstudie innovations- och kompetenscenter
Diarienummer: RJL 2021/945
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
1. Bevilja Regional Utveckling 600 000 kr över 6-8 månader för
förstudie avseende inrättandet av ett Innovations- och
kompetenscentrum (IKC) i Jönköpings län.
2. Finansiering sker med 50% egna medel.
3. Finansiering sker med 50% 1:1-medel.
Sammanfattning
IKC är tänkt som ett regionalt, platsobundet, innovations- och
kompetenscentrum som genererar länets företag komparativa fördelar
genom att på ett organiserat och intressentsamverkande sätt tillhandahålla
innovationskompetens- och resurser samt bistå företag med avropbar
avancerad kompetens annan än den de själva kan skaffa sig tillgång till.
Förstudien kartlägger förutsättningarna för en sådan platsobunden och
delvis virtuell löning. Länets företag samt främjandesystemet,
arbetsmarknadens parter och länets kommuner och deras syn på IKC som
helhet är naturligtvis central och ingår i förstudien.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-09
 Förstudieansökan
Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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RJL 2021/945

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Förstudie regionalt Innovations- och
kompetenscentrum
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
1. Beviljar Regional Utveckling 600 000 kr över 6-8 månader för förstudie
avseende inrättandet av ett Innovations- och kompetenscentrum (IKC) i
Jönköpings län.
2. Finansiering sker med 50% egna medel.
3. Finansiering sker med 50% 1:1-medel.

Sammanfattning
IKC är tänkt som ett regionalt, platsobundet, innovations- och kompetenscentrum
som genererar länets företag komparativa fördelar genom att på ett organiserat och
intressentsamverkande sätt tillhandahålla innovationskompetens- och resurser
samt bistå företag med avropbar avancerad kompetens annan än den de själva kan
skaffa sig tillgång till. Förstudien kartlägger förutsättningarna för en sådan
platsobunden och delvis virtuell löning. Länets företag samt främjandesystemet,
arbetsmarknadens parter och länets kommuner och deras syn på IKC som helhet
är naturligtvis central och ingår i förstudien.

Information i ärendet
Förstudien syftar till att utreda förutsättningarna för etableringen av ett
innovations- och kompetenscentrum i Jönköpings län. Internt har begreppet
Business Region Jönköping använts eftersom det har underlättat berättande, i och
med att Business Regions är ett för många bekant begrepp och i många regioner
använt koncept.
Förstudien tar delvis avstamp i en förstudie inom ramarna för Smart Industri som
genomfördes av Regional Utveckling vid RJL hösten 2018. I denna framkom
bland annat att länets företag önskar EN samlad ingång till det offentliga
företagsfrämjande systemet. Man upplevde också att man blev kontaktad av flera
offentligt finansierade organisationer som alla erbjöd stöd i olika former, men att
man hade svårt att kunna skilja dem åt, samt hade svårt att värdera dem mot
varandra. Man upplevde även att vissa företag ständigt blev uppvaktade av
främjandesystemet medan andra aldrig blev det, och att en koordinering av
systemets aktörer därmed skulle generera större nytta för fler länsföretag. Så långt
förstudien 2018.
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Parallellt med att enheterna Utbildning & kompetensförsörjning samt Innovation
& företagande vid Regional utveckling sonderat förutsättningarna för en förstudie
avseende inrättandet av ett kompetens- och innovationscenter har tre av länets
kommuner – Jönköping, Vetlanda och Värnamo – påbörjat olika resor mot
etablerandet av lokala ”tekniska center” eller ”teknikens hus”. I Jönköpings fall
handlar det om en förstudie medan man i Vetlanda redan fattat beslut om
etablering och Värnamo redan har etablerat i vart fall grunderna till ett tekniskt
centrum. Samverkan med av kommuner etablerade tekniska center/teknikens hus
så som dessa projekteras fram av ingår som del i förstudien. I den mån förstudien
indikerar att samverkan med etablerade tekniska center bör ske kommer också
frågan om dessa som innovations- och kompetenscentrumets fysiska hubbar eller
campus, organiserade i samverkan med berörda kommuner, att undersökas.
Ett innovations- och kompetenscentrum ska bidra med kompetenser bortom det
som enskilda kommuner eller på annat sätt organiserade lokala initiativ kan
tillhandahålla. Förutsättningarna för samarbeten eller samverkan i detta kommer att
undersökas i förstudien. JU med underliggande högskolor är här en tänkt
samverkanspart tillsammans med eventuella andra akademiska institutioner och
dessa kommer att adresseras tidigt.
Centralt i förstudien är att brett undersöka intresse av och förutsättningar för ett
regionalt innovations- och kompetenscentrum i Jönköpings län. Tilltänkta
samverkansparter och eller intressenter i detta är länets kommuner, det
företagsfrämjande systemet i länet i övrigt, arbetsmarknadens parter,
kompetensgivare brett, nationella aktörer (t.ex. RISE och Business Sweden),
branschorganisationer och andra samverkande sammanslutningar i länet (t.ex.
Business Gnosjö Region och Maker Square). Förstudien är förankrad hos länets
kommuner och därutöver har ett visst förankringsarbete skett med t.ex. JU, ALMI,
Science Park och Handelskammaren redan hösten 2018/våren 2019, inom ramarna
för den då pågående förstudien inom Smart Industri.
Ett regionalt innovations- och kompetenscenter innebär tankemässigt ”One Stop
Shopping” i utvecklings-och innovationsfrågor och tjänar som såväl samlad
ingång i dessa frågor för länets företag men också som koordinerande instans för
insatser från det regionala främjandesystemet i relation till länets företag, vilket i
sin tur medför att främjandesystemet tillsammans når fler företag med kvalificerat
stöd. Intresse för en sådan lösning bland IKC;s tilltänkta intressenter undersöks.
Ett regionalt innovations- och kompetenscenter adresserar nationellt och EUdrivna satsningsområden inom innovation såväl som specialiseringsstrategier
inom S3.
Ett genomförandeprojekt och en fortsatt drift av IKC därefter kräver finansiering.
Förstudien tittar på hur denna skulle behöva/kunna se ut och utformas.
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Frågor som förstudien ska besvara:
 Finns det ett behov av ett länsövergripande innovations- och
kompetenscentrum som beskriven i målbilden ovan, eller behöver den
justeras?
 Vilka är dess intressenter?
 Hur förankras ett IKC hos dessa intressenter?
 Vad ska ett IKC innehålla avseende innovation och kompetens och vad
ska det ha för konkret uppgift i övrigt, gällande t.ex.
internationaliseringsfrågor?
 Hur ska ett sådant innovations- och kompetenscentrum organiseras och
vilka samverkansparter behövs?
 Organisatorisk hemvist för ett IKC?
 Vilka frågeområden ska IKC avgränsas till?
 Hur adresseras horisontella kriterier i ett IKC?
 Hur ska ett IKC finansieras efter avslutat genomförandeprojekt?
 Hur säkerställer IKC RUS:ens och S3:s genomförande?

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-09
Förstudieansökan

Beslut skickas till
Regional utveckling
Sektionen för Innovation & Företagande
Sektionen för Utbildning & kompetensförsörjning
REGIONLEDNINGSKONTORET

Karin Hermansson
Regional utvecklingsdirektör

Patrik Kinnbom
Sektionschef Innovation &
Företagande
Thomas Strand
Sektionschef Utbildning &
Kompetensförsörjning
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Innovations- och kompetenscenter i Jönköpings län,
ansökan #231006 samt 230640. Ansökan i två delar varav den ena avser
RU-medel och den andra 1:1-medel, med 50% vardera.
Bakgrund/Förutsättningar för Innovations- och kompetenscenter i
Jönköpings län har följande målbild:
Innovations- och kompetenscenter (IKC) är Jönköpings läns gemensamma
verksamhet för företagande, innovation och kompetensförsörjning, såväl
regionalt, nationellt som internationellt.
Inom ramarna för IKC samverkar aktörerna inom det företagsfrämjande
systemet i länet tillsammans med Business Sweden och nationella aktörer som
t.ex. RISE med syfte att nå de gemensamma målen i vår smarta specialisering
och den Regionala Utvecklingsstrategin.
IKC är One Stop Shopping för lokala eller regionala företag i behov av stöd och
utveckling. Det är också hit nationella eller internationella företag i behov av
leverantörer eller partners, eller i behov av etableringshjälp vänder sig. IKC är
också det ramverk inom vilket länets företag bearbetas proaktivt för hjälp med
utveckling, omställning och innovation, samt verkar för närmare relationer
mellan akademi och näringsliv med syfte att tillgängliggöra forskningsnära
kunskaper.
IKC har sannolikt Region Jönköpings län som huvudman. Verksamheten har en
styrgrupp som väljs bland representanter från Region Jönköpings län, länets
kommuner, JU, det regionala företagsfrämjande systemet, RISE och
arbetsmarknadens parter.
IKC finansieras med kontanta medel och in kind-tid av Region Jönköpings län.
Länets kommuner samt det företagsfrämjande systemet bidrar med In kind-tid
samt eventuell kontant mefinansiering.

Ansökan om stöd
1.1

Allmänna uppgifter

Projektnamn: Innovations- och kompetenscentrum i Jönköpings län
Ansökansid:
Ärendeid:
Typ av finansiering: Regionala projektmedel
Sista ansökningsdag:
Ansvarig organisation: REGION JÖNKÖPINGS LÄN

1.2

Stödsökande

Namn: REGION JÖNKÖPINGS LÄN
Box 1024
55111 Jönköping
Sverige

Org.Nr: 232100-0057

Arbetsställe
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Namn: REGIONAL UTVECKLING - TELIA HUSET
JÖ
Postadress:
Klubbhusgatan 13
55303 Jönköping

1.3

Samverkanspart

1.4

Betalningssätt

1.5

Projektinformation

Arb.ställenr.: 66707084
Besöksadress:
Klubbhusgatan
55303 Jönköping

13

Typ av konto:
Kontonummer:
Detaljerad info:

Vilket/vilka problem vill projektet lösa?
Förstudien syftar till att utreda förutsättningarna för etableringen av ett innovations- och
kompetenscentrum i Jönköpings län. Internt har begreppet Business Region Jönköping använts
eftersom det har underlättat berättande, i och med att Business Regions är ett för många bekant
begrepp och i många regioner använt koncept.
Förstudien tar delvis avstamp i en förstudie inom ramarna för Smart Industri som genomfördes
av Regional Utveckling vid RJL hösten 2018. I denna framkom bland annat att länets företag
önskar EN samlad ingång till det offentliga företagsfrämjande systemet. Man upplevde också att
man blev kontaktad av flera offentligt finansierade organisationer som alla erbjöd stöd i olika
former, men att man hade svårt att kunna skilja dem åt, samt hade svårt att värdera dem mot
varandra. Man upplevde även att vissa företag ständigt blev uppvaktade av främjandesystemet
medan andra aldrig blev det, och att en koordinering av systemets aktörer därmed skulle
generera större nytta för fler länsföretag. Så långt förstudien 2018.
Parallellt med att enheterna Utbildning & kompetensförsörjning samt Innovation & företagande
vid Regional utveckling sonderat förutsättningarna för en förstudie avseende inrättandet av ett
kompetens- och innovationscenter har tre av länets kommuner – Jönköping, Vetlanda och
Värnamo – påbörjat olika resor mot etablerandet av lokala ”tekniska center” eller ”teknikens
hus”. I Jönköpings fall handlar det om en förstudie medan man i Vetlanda redan fattat beslut
om etablering och Värnamo redan har etablerat i vart fall grunderna till ett tekniskt centrum.
Samverkan med av kommuner etablerade tekniska center/teknikens hus så som dessa
projekteras fram av ingår som del i förstudien. I den mån förstudien indikerar att samverkan
med etablerade tekniska center bör ske kommer också frågan om dessa som innovations- och
kompetenscentrumets fysiska hubbar eller campus, organiserade i samverkan med berörda
kommuner, att undersökas.
Ett innovations- och kompetenscentrum ska bidra med kompetenser bortom det som enskilda
kommuner eller på annat sätt organiserade lokala initiativ kan tillhandahålla. Förutsättningarna
för samarbeten eller samverkan i detta kommer att undersökas i förstudien. JU med
underliggande högskolor är här en tänkt samverkanspart tillsammans med eventuella andra
akademiska institutioner och dessa kommer att adresseras tidigt.
Centralt i förstudien är att brett undersöka intresse av och förutsättningar för ett regionalt
innovations- och kompetenscentrum i Jönköpings län. Tilltänkta samverkansparter och eller
intressenter i detta är länets kommuner, det företagsfrämjande systemet i länet i övrigt,
arbetsmarknadens parter, kompetensgivare brett, nationella aktörer (t.ex. RISE och Business
Sweden), branschorganisationer och andra samverkande sammanslutningar i länet (t.ex.
Business Gnosjö Region och Maker Square). Ett visst förankringsarbete med t.ex. JU, ALMI,
Science Park, Handelskammaren och Jönköpings kommun skedde redan hösten 2018, inom
ramarna för den då pågående förstudien inom Smart Industri.
IKC är tänkt som ett regionalt, platsobundet, innovations- och kompetenscentrum som
genererar länets företag komparativa fördelar genom att på ett organiserat och
intressentsamverkande sätt tillhandahålla innovationskompetens- och resurser samt bistå
företag med avropbar avancerad kompetens annan än den de själva kan skaffa sig tillgång till.
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En kartläggning av förutsättningarna för en sådan platsobunden och delvis virtuell löning ingår
som central och tidig del i förstudien. Länets företag och deras syn på IKC som helhet är
naturligtvis central och ingår i förstudien.
Ett regionalt innovations- och kompetenscenter innebär tankemässigt ”One Stop Shopping” i
utvecklings-och innovationsfrågor och tjänar som såväl samlad ingång i dessa frågor för länets
företag men också som koordinerande instans för insatser från det regionala främjandesystemet
i relation till länets företag, vilket i sin tur medför att främjandesystemet tillsammans når fler
företag med kvalificerat stöd. Intresse för en sådan lösning bland IKC;s tilltänkta intressenter
undersöks.
Ett regionalt innovations- och kompetenscenter adresserar nationellt och EU-drivna
satsningsområden inom innovation såväl som specialiseringsstrategier inom S3.
Ett genomförandeprojekt och en fortsatt drift av IKC därefter kräver finansiering. Förstudien
tittar på hur denna skulle behöva/kunna se ut och utformas.
Frågor som förstudien ska besvara:
 Finns det ett behov av ett länsövergripande innovations- och kompetenscentrum som
beskriven i målbilden ovan, eller behöver den justeras?
 Vilka är dess intressenter?
 Hur förankras ett IKC hos dessa intressenter?
 Vad ska ett IKC innehålla avseende innovation och kompetens och vad ska det ha för
konkret uppgift i övrigt, gällande t.ex. internationaliseringsfrågor?
 Hur ska ett sådant innovations- och kompetenscentrum organiseras och vilka
samverkansparter behövs?
 Organisatorisk hemvist för ett IKC?
 Vilka frågeområden ska IKC avgränsas till?
 Hur adresseras horisontella kriterier i ett IKC?
 Hur ska ett IKC finansieras efter avslutat genomförandeprojekt?
 Hur säkerställer IKC RUS:ens och S3:s genomförande?

Sammanfattande beskrivning till Projektbanken
Förstudie över 6-8 månader gällande innovations- och kompetenscentrum i Jönköpings län.
Eventuellt realiserat parallellt med och möjlig samverkan med kommunala satsningar på
”teknikens hus” som lokala hubbar eller ”campus”.
Vilken/vilka är projektets målgrupp(er)?
Förstudien målgrupper är länets kommuner, aktörer inom det företagsfrämjande systemet (t.ex.
JU, RISE, Science Park, Business Sweden, Almi m.fl.), sammanslutningar av företag (t.ex.
skärteknikcentrum och träcentrum), arbetsmarknadens parter samt enskilda företag.
Vad förväntar ni er att projektets planerade aktiviteter ska leda till för målgruppen på kort
sikt?
Leverera fördjupade insikter om huruvida ett IKC behövs och önskas av näringsliv,
främjandesystem och övriga intressenter, samt input till hur det i sådana fall behöver se ut.
Vilka effekter - hos målgruppen eller i samhället - förväntar ni er att projektet uppnår på
lång sikt?
Ett eventuellt genomförandeprojekt syftar till att bygga långsiktig komparativ konkurrenskraft
hos länet företag vad gäller Innovation, kompetensförsörjning, FoU och affärsutveckling.
Hur ska projektet organiseras och styras?
Förstudien finansieras och styrs av Regional Utveckling vid Region Jönköpings län. Länets
kommuner, det företagsfrämjande systemet i stort i länet samt parter på arbetsmarknaden
kommer att beröras och engageras och kommer att bjudas in till representation i förstudiens
styrgrupp eller i rådgivande roll.
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Hur ska projektet avgränsas från ordinarie verksamhet?
Förstudien sätts upp som ett projekt och styrs utifrån projektlogik, med utpekad intern
projektledare och sannolikt internt eller externt processtöd.
Hur är hållbarhetsaspekter integrerade i projektet?
Horisontella kriterier kommer att genomsyra ett genomförandeprojekt. Förstudien utreder
förutsättningar för projektet i sin helhet men också i vad mån särskilda insatser vad just de
horisontella kriterierna behöver anläggas.
Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Välj land
Sverige
Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Välj kommun
Gislaved, Jönköping, Mullsjö, Vaggeryd, Gnosjö, Sävsjö, Vetlanda, Habo, Eksjö, Aneby,
Värnamo, Nässjö, Tranås
Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Välj län
Jönköping

1.6

Tid och aktivitetsplan

Aktivitet

Beskrivning

Förstudie teknik och
kompetenscentrum

Undersöka förutsättningar för ett
länsövergripande innovations- och
kompetenscentrum konceptualiserat
som Business Region Jönköping över
flera orter. För närvarande Vetlanda,
Värnamo och Jönköping.
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Startdatum Slutdatum
2021-05-01 2021-11-30

Kostnad
650 000

1.7

Kostnader

Budget

Kostnadsslag
Personal: Lön
Personal:
Övrigt

Summa
kostnader
Projektintäkter

2021
600 000

Totalt
600 000

600 000

600 000

Summa
faktiska
kostnader
600 000
Bidrag annat än pengar
Summa
bidrag i annat
än pengar
Summa totala
kostnader
600 000

600 000

0
600 000

Finansiering
Offentligt bidrag annat än pengar
Total offentligt bidrag
annat än pengar
Offentlig kontantfinansiering

0

Total offentlig
kontantfinansiering
Total offentlig
finansiering
Privata bidrag annat än pengar
Total privat bidrag
annat än pengar
Privat kontantfinansiering
Total privat
kontantfinansiering
Total privat
finansiering
Summa
medfinansiering

0
0

0

0
0
0

Stödfinansiering
Finansiering
Stödfinansiering

2021
600 000

Totalt
600 000
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Sammanställning
Stödandel av faktiska kostnader

100,00
%
100,00
%
100,00
%
0,00%
100,00
%
0,00%

Stödandel av stödgrundande finansiering
Stödandel av total finansiering
Andel annan offentlig finansiering
Andel offentlig finansiering
Andel privat finansiering
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 115-126
Tid:

2021-08-25 kl. 09:00

Plats:

Digitalt via länk

§ 124
Reglemente för Sörängens och Värnamo folkhögskola
Diarienummer: RJL 2021/1634
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Fastställa föreliggande förslag till reglemente för Sörängens
folkhögskola och Värnamo folkhögskola.
Sammanfattning
Enligt villkor för statsbidrag till folkhögskolor 2021 ska en folkhögskola ha
upprättade stadgar eller reglemente, som ska delges Folkbildningsrådet. För
Region Jönköpings läns båda folkhögskolor har därför ett adekvat och
gällande reglemente upprättats.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-17
 Förslag till Reglemente för Sörängens folkhögskola och Värnamo
folkhögskola.
Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-08-17

1(2)

RJL 2021/1634

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Reglemente Sörängens och Värnamo
folkhögskola
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
 Fastställer föreliggande förslag till Reglemente för Sörängens
folkhögskola och Värnamo folkhögskola.

Sammanfattning
Enligt villkor för statsbidrag till folkhögskolor 2021 ska en folkhögskola ha
upprättade stadgar eller reglemente, som ska delges Folkbildningsrådet. För
Regionen Jönköpings läns båda folkhögskolor har därför ett adekvat och gällande
reglemente upprättats.

Information i ärendet
I Folkbildningsrådets villkor för statsbidrag till folkhögskolor framgår bland annat
att en folkhögskola ska ha ”en demokratiskt styrd organisation med stadgar eller
reglemente för folkhögskolan” (Statsbidrag till folkhögskolor 2021 – Villkor och
fördelning, sid 16). I enlighet med detta villkor har Folkbildningsrådet begärt in
stadgar eller reglemente från landets folkhögskolor.
För folkhögskolor som har en region som huvudman är oftast ett fastställt
reglemente det naturliga organisatoriska styrdokumentet. Regionen Jönköpings
läns båda folkhögskolor – Sörängens folkhögskola och Värnamo folkhögskola –
saknar ett adekvat och uppdaterat reglemente. Föreliggande förslag till reglemente
har därför arbetats fram.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-17
Förslag till Reglemente för Sörängens folkhögskola och Värnamo
folkhögskola.

Beslut skickas till
Folkbildningsrådet
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TJÄNSTESKRIVELSE

2(2)

RJL 2021/1634

REGIONLEDNINGSKONTORET

Karin Hermansson
Regional utvecklingsdirektör

Thomas Strand
Sektionschef Utbildning och
kompetensförsörjning
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Reglemente för Sörängens folkhögskola och
Värnamo folkhögskola
Verksamhetsområde
Region Jönköpings län är huvudman för Sörängens folkhögskola samt Värnamo folkhögskola.
Båda skolorna bedriver folkbildningsverksamhet som inkluderar utbildning inom
fortbildnings- och vuxenutbildningsområdet.
Folkhögskolornas organisatoriska placering
Regionens båda folkhögskolor verkar inom folkbildningsområdet. I den egenskapen är både
Sörängens folkhögskola och Värnamo folkhögskola två fristående skolor. Respektive skola
har en verksamhetschef, tillika rektor, som är ansvarig chef för skolornas budget och
verksamhet. De båda skolorna tillhör organisatoriskt Regional utveckling, som leds av
regional utvecklingsdirektör, och sektionen Utbildning och kompetensförsörjning, som leds
av en sektionschef.
Folkhögskolornas styrelse
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA) är skolornas styrelse. I
skolornas löpande arbete under läsåret utgör ANA-nämndens presidium i praktiken styrelsens
verkställande utskott. Både nämnden och presidiet beskrivs nedan.
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
ANA-nämnden består av en ordförande, två vice ordförande, tolv ordinarie ledamöter samt 15
ersättare. ANA-nämnden beslutar om budget och verksamhetsplan för regionens båda
folkhögskolor, samt godkänner och fastställer verksamhetsberättelse och andra
skolgemensamma handlingsplaner. Nämnden fattar också beslut om nya utbildningar på
skolan.
ANA-nämndens presidium
Presidiet, som består av ordförande och två vice ordförande, fattar vid behov beslut i
deltagarrättsliga ärenden i de fall deltagare på skolorna har synpunkter på rektors beslut. En
särskild rutin, ”Rutin för disciplinära deltagarärenden” (RJL 2020/1324) styr dessa ärenden.
Föredragande i både ANA-nämnden och dess presidium är regional utvecklingsdirektör. I
vissa frågor, såsom fastställande av verksamhetsberättelse, kallas folkhögskolornas rektorer
till nämndens sammanträde.
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Folkhögskolornas löpande verksamhet regleras tillika i ”Delegationsordning Nämnd för
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet” (RJL 2019/593).
Rektors tillika verksamhetschefs ansvar
Rektorerna är, var för sig, verkställande chef för de båda folkhögskolornas verksamhet och
ska i den egenskapen dels följa nationella lagar och förordningar samt de beslut som fattats av
Region Jönköpings läns beslutande församlingar.
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har delegerat tillsättande av de båda
folkhögskolornas rektorer till tjänstemannaorganisationen. Rekryterande chef för rektorerna är
sektionschef för Utbildning och kompetensförsörjning.
Nedan redogörs för de huvudsakliga uppgifter som åligger folkhögskolornas rektorer:







Ansvara för att verksamheten vid folkhögskolorna bedrivs effektivt och i enlighet med
policy, mål, program och reglementen inom de ramar som regionfullmäktige har
beslutat.
Ansvara för att verksamheten vid folkhögskolorna bedrivs i enlighet med anvisningar
och direktiv från regionstyrelsen
Tillse att den ekonomiska utvecklingen på folkhögskolorna följer budget och håller sig
inom tilldelade ramar utifrån tertial- och helårsrapporter
Ansvara för det pedagogiska arbetet inklusive kompetensutveckling
Ansvara för det systematiska arbetsmiljöarbetet
Arbetsgivaransvar inklusive ansvar för rekrytering

Skolornas profil
Sörängens folkhögskola ska ha en kulturprofil och Värnamo folkhögskola en hälsoprofil.
Övrigt
Båda skolorna skall verka utifrån den Bildningsplan som beslutats av ANA-nämnden den 9
december 2020.

Den 8 september 2021
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

…………………………………………………………..
Per Eriksson
Ordförande
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