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PROTOKOLL 1(11) 

Diarienummer 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 27-53 
Tid: 2015-04-15 kl.13.00-16.30 

Plats: Regionens hus, Sal A 

Närvarande: Beslutande:  
Malin Wengholm (M),  
Torbjörn Eriksson (KD),  
Henrik Tvarnö (S) ersätter Maria Hörnsten (S), 
Jonas Magnusson (S), 
Ashkan Panahirad (S) ersätter Martina Jansson (S), 
Anders Berglund (S),  
Kjell Ekelund (S) ersätter Annika Hansson (S),  
Jon Heinpalu (MP),  
Anders Gustafsson (SD),  
Anders Wilander (M) ersätter Tomas Erazim (M), 
Gun Lusth (M),  
Per Eriksson (C),  
Jonas Lindahl (KD),  
Mari Lindahl (FP),  
Lennart Karlsson (V) 
Ersättare:  
Mihai Banica (MP) 1:e ersättare,  
Carina Bardh (M) 1:e ersättare,  
Margareta Andersson (KD) 1:e ersättare,  
Nils-Erik Davelid (FP) 1:e ersättare,  
Irene Oskarsson (KD) 
Övriga:  
Agneta Jansmyr, regiondirektör  § 32-51 
Ulrika Geeraedts regional utvecklingsdirektör 
Karolina Borg, sakkunnig näringsliv t.o.m. § 43 
Mikael Gustafsson, sakkunnig näringsliv t.o.m.§ 43 
Annelie Svenningsson Rydell, projektansvarig, 
t.o.m. § 43 
Emil Hesse, sakkunnig kommunikation, 
Lars Wallström, controller, t.o.m. § 43 
Britt Wennerström, sakkunnig livsmiljö och 
attraktivitet, t.o.m.§ 43 
Göran Qvarnström, företagsrådgivare från § 43 
Lena Bohman Hjelmstedt, nämndsekreterare 
  

§ 27 Val av protokollsjusterare 
Nämnden utser Jon Heinpalu att justera protokollet tillsammans 
med ordföranden. 
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§ 28 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag med tillägg av 
uppdrag för styrgruppen för revideringen av kulturplanen, 
uppdrag till regionledningskontoret med koppling till den 
Regionala utvecklingsstrategin, information om tf. direktör för 
utbildning och kultur och frågan om nedläggning av skattekontor. 

§ 29 Anmälan av delegationsbeslut 
Sammanställning av delegationsbeslut anmäls och läggs till 
handlingarna. 

§ 30 Anmälan av informationshandlingar 
Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna enl. 
bilaga. 

§ 31 Anmälan av kurser och konferenser 
Beslut 

• Svensk Scenkonst stämma 6-8 maj, Västerås 
Raymond Pettersson och Mona-Lisa Hagström Svensson 
utses. 

§ 32 Aktuell information 
• Controller för regional utveckling redovisar 

månadsrapport. 
• Regionala utvecklingsdirektören redogör för 

förutsättningar och tidplan för budget 2016. 

§ 33 Princip för elevärenden 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• I frågor som rör individärenden på regionens skolor ska 
nämnden företrädas av dess presidium. 

§ 34 Projektpresentationer 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• Ge presidiet i uppdrag att revidera det uppdrag man gett 
regionledningskontoret när det gäller hur projekt ska 
presenteras för nämnden. 
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§ 35 
RJL 
2015/ 
215 

Projektbidrag ALMI invest 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• ”Almi Invest Fond 2 Småland och Öarna” beviljas 
8 400 000 kr i projektmedel för perioden 2015-2018. 

• Finansiering sker ur statliga 1:1 medel 
Sammanfattning 
Ansökan är en fortsättning på den satsning som inleddes 
föregående strukturfondsperiod att med hjälp av 
strukturfondsmedel bygga upp regionala riskkapitalfonder i 
Sveriges 8 Nuts-områden. Verksamheten bedrivs via Almi Invest 
som är ett helägt dotterbolag till Almi Företagspartner AB.  
 
Den nya fonden i Småland och öarna beräknas omsluta 120 
miljoner kronor, varav hälften förväntas finansieras från 
Regionala fonden. Berörda fyra läns andel av finansieringen 
utgörs av 21 miljoner kronor. Respektive läns andel av beloppet 
fördelas, likt föregående fondavsättning, med antal företag i resp. 
län som fördelningsgrund. För Jönköpings län del innebär detta 
8,4 miljoner kronor. 
Region Jönköpings andel av totala finansieringen utgörs av 7 %. 
 

§ 36 
RJL 
2015/ 
224 

Projektbidrag, Ett regionalt näringslivsinriktat 
forskningsprogram 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• Ett regionalt näringslivsinriktat forskningsprogram” beviljas 
2 075 000 kr i projektmedel för perioden 2015-2016. 

• Finansiering sker ur statliga 1:1 medel. 

Sammanfattning  
Projektet syftar till att öka omfattningen och kvaliteten i 
forskningssamverkan mellan Högskolan och näringslivet. 
Forskningsprogrammet inleddes 2014 med att tre tre-åriga projekt 
beviljades finansiering. Denna ansökan syftar till att utvidga 
forskningsprogrammet ytterligare för att på så sätt kunna initiera 
ytterligare projekt i samverkan mellan högskolan och deltagande 
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företag. 
 

§ 37 
RJL 
2015/ 
5 

Projektbidrag, Tillgänglighetsguide 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• Tillgänglighetsguide Småland och Öarna” beviljas 
150 000 kr i projektmedel för 2015. 

• Finansiering sker ur statliga 1:1 medel. 
Sammanfattning 
År 2013 ställde Kulturrådet krav på att alla kulturorganisationer 
med statliga medel ska ha en handlingsplan för tillgänglighet. En 
länsgemensam tillgänglighetsguide är ett bra sätt att möta de krav 
som besökare ställer på information om tillgänglighet för turister 
som ofta besöker flera kommuner i regionerna. Genom ökad 
möjlighet att hitta information om tillgänglighet förenklas 
besöken för personer med funktionsnedsättning. Informationen 
om tillgänglighet ska integreras i de befintliga webbplattformarna 
som beskriver länens besöksmål så att information kan hittas på 
samma ställe. 

§ 38 
RJL 
2015/ 
304 

Projektbidrag. Automation Småland 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• Automation Småland” beviljas 701 074 kr i projektmedel 
för perioden 2015-2016. 

• Finansiering sker ur statliga 1:1 medel 
 
Sammanfattning 
Automation Småland är ett gott exempel på samverkan mellan 
företag, samhälle och akademi inom en nyckelbransch för 
regionen då det gäller att befästa och öka konkurrenskraften i 
regionens industriella bas. Dessutom är satsningen väl förankrad i 
den nationella satsningen ”Produktion 2030”, vilket gör att länet 
på ett naturligt sätt blir del av det arbetet och kan få del av de 
resurser som kanaliseras därigenom. Att man nu dessutom 
kommer att medverka till att sprida verksamheten och nätverket 
vidare i länet är mycket positivt. 
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§ 39 
RJL 
2015/ 
305 

Projektbidrag, Runway 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• ”Innovation Runway” beviljas 2 862 421 kr i projektmedel 
för perioden 2015-2016. 

•  Finansiering sker ur statliga 1:1 medel. 
Sammanfattning 
Projektet genomförs i samverkan mellan Science Park, Almi 
Företagspartner och Högskolan i Jönköping och berör således 
hela länet inkl. länets samtliga 13 Science park-miljöer. Vidare är 
det arbete som skett i Gnosjöregionen inom ramen för 
”Innovationsfabrik Småland” integrerat i föreliggande projekt. 
 
Metodiken för att på detta vis systematiskt stödja mindre företag i 
deras innovationsarbete har prövats genom ett antal pilottester 
under 2014 samt inom ramen för Innovationsfabrik Småland, 
vilket påtagligt ökar förutsättningarna för ett framgångsrikt 
genomförande. 
Region Jönköpings andel av finansieringen utgörs av 25 %. 
 

§ 40 
RJL 
2015/ 
203 

Projekt, driftsmedel, Inspiragera 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• Återremittera ärendet då man vill ha förtydliganden om 
hur detta projekt gynnar vår region och personer med 
funktionsnedsättning i vår region. 

 

§ 41 
RJL 
2015/ 
207 

Projekt, driftsmedel, Winnet 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• Bevilja Winnet 400 000 kr i verksamhetsbidrag för 2015. 

• Finansiering sker ur anslaget för regionala utvecklingsmedel 
Sammanfattning 
Winnet Jönköpings län arbetar med påverkan och synliggörande 
av brister i befintliga strukturer. Arbetet sker utifrån ett Quadruple 
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Helix-perspektiv för att tillvarata den civila sektorns kraft, 
offentliga och privata sektorn samt Högskolan i Jönköping. 
Regionala/lokala resurscentrum finns i hela landet. Det är viktigt 
att dessa resurscentrum bedrivs och kan verka i hela landet för att 
nå de uppställda målen om jämställdhet. Winnet Jönköpings län 
ligger på en förhållandevis bra nivå jämfört med andra län. 

Information i ärendet 
Winnet Jönköpings län har funnits i drygt 20 år med finansiering 
från Regionförbundet, Länsstyrelsen och Tillväxtverket nationellt. 
Länet ligger lågt vad gäller jämställdhet och tillväxt. Den 
verksamhet som bedrivs av Winnet är av stor vikt för att komma 
tillrätta med de ojämlikheter som råder i länet. 
 

§ 42 
RJL 
2015/ 
210 

Projekt, driftsmedel, Ung Företagsamhet 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• Ung företagsamhet beviljas 500 000 kr till för år 2015 
med retroaktiv möjlighet att nyttja medel från 1/1 2015.   

• Finansiering sker ur anslaget för regionala 
utvecklingsmedel. 

Sammanfattning 
Förslaget innebär att UF kan växla upp sin verksamhet där målet 
fram till 2017 är att öka andelen av en årskurs som ingår i UF:s 
verksamhet från 9 % till 20 % på grundskolan samt öka andelen 
av en årskurs som driver UF-företag från 25 % till 30 % på 
gymnasiet. Utöver detta ligger fokus för kommande treårsperiod 
på att skapa ett aktivt nätverk i UF-alumni samt öka den privata 
finansieringen till UF. 

Information i ärendet 
UF är en ideell och obunden organisation med syftet att 
tillsammans med skolan införa entreprenörskap i 
utbildningssystemet. Genom att visa barn och ungdomar att eget 
företagande är en möjlig karriärväg, finns goda chanser att öka 
andelen företagare i Jönköpings län samt stärka ungdomars 
etablering på arbetsmarknaden. 

  



 

PROTOKOLL 7(11) 

      

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 27-53 
Tid: 2015-04-15 kl.13.00-16.30 

 

 

 Sign 

 

§ 43 
RJL 
2015/ 
26 

Projekt, driftsmedel Qom ut 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• Festival Qom Ut beviljas 233 500 kr i bidrag under 2015. 
• Finansiering sker ur anslaget för regionala 

utvecklingsmedel. 
Reservationer 
Anders Gustafsson (SD) till förmån för Torbjörn Eriksson yrkande. 
 
Sammanfattning 
Jönköping Qom Ut är en ideell förening med en styrelse. Under 2014 
har föreningen tillfrågats av ett flertal aktörer i regionen om att komma 
och informera samt aktivera dessa att vara med och delta under 
festivalen. Föreningen ämnar under festivalen 2015 fortsätta besöka och 
informera aktörer i hela regionen för att dessa ska aktiveras och delta 
under festivalen och kommer att inbjuda föreningsliv, näringsliv och 
offentlig sektor att delta och arrangera egna aktiviteter samt flagga 
under festivalen 2015. Den officiella  
flaggperioden kommer att vara den 11 – 24 maj 2015. 
Föreningen vänder sig till den ideella sektorn, näringslivet, den 
offentliga sektorn och allmänheten med särskilt fokus på alla de hbtq-
personer som finns i regionen. 
Ärendet avser två inkomna ansökningar ställda till Landstinget och 
Regionförbundet dessa behandlas nu tillsammans. 
 
Beslutsgång 
Efter presidiets sammanträde har kompletterande information 
tillkommit i ärendet avseende beloppens storlek. Med anledning 
av den information som lämnats vid sammanträdet föreslår 
ordföranden att det beviljade bidragsbeloppet räknas upp i 
förhållande till presidiets förslag. Nytt föreslaget bidragsbelopp 
blir 233 500 kr. I detta instämmer Jonas Magnusson för S-
gruppen och MP. Torbjörn Eriksson yrkar bifall till presidiets 
urspungliga belopp på 130 000 kr. 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 

§ 44 
RJL 
2015/ 

Etableringskurs för nyanlända 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 
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603 • Godkänna start av etableringskurs för nyanlända på 
Värnamo folkhögskola.  

Sammanfattning 
Sedan början av 2014 har samtliga Sveriges folkhögskolor 
möjlighet att ansöka om platser från folkbildningsrådet för att 
anordna etableringskurs för nyanlända. Kursen ska omfatta minst 
20 timmars lärarledd undervisningstid per vecka och pågå i sex 
månader och innehålla utbildning i svenska för invandrare, 
samhällsorientering samt arbetsförberedande aktiviteter. 

Information i ärendet 
Kursen blir ett alternativ till SFI-utbildning i kommunal eller 
privat regi. I samverkan med arbetsförmedlingen som anvisar 
deltagare till kursen har rektorn på folkhögskolan lämnat in en 
ansökan om deltagarplatser som blivit beviljad med 13 platser 
med start augusti 2015. Varje plats genererar 50 000 i statsbidrag 
som finansierar kursen. Skolan har också ansökt om betygsrätt för 
SFI och fått detta beviljat. 
 
Beslutet skickas till 
Värnamo folkhögskola 

§ 45 
RJL 
2015/ 
621 

Läsårstider för naturbruksgymnasierna 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 
1. Läsårstiden för Tenhults naturbruksgymnasium för eleverna 
fastställs till  
18 aug-21 dec 2015 och 7 jan- 10 juni 2016. 
 
2. Läsårstiden för Stora Segerstad och Värnamo 
naturbruksgymnasium för eleverna fasställs till 17 aug-17 dec 
2015 och 12 jan-9 juni 2016. 

Sammanfattning 
Enligt delegationsordningen för nämnden för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet ska beslut om läsårets början och slut 
tas av huvudmannen för skolorna. 
 
Beslut skickas till 
Tenhults naturbruksgymnasium,  
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Stora Segerstad och Värnamo naturbruksgymnasium 

§ 46 
LJ 
2014/ 
14 

Bidrag till pensionärsorganisationer 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 
Fördelning av bidrag per organisation enligt tabell 

Organisation Medlems- 
bidrag 

Lokalavdel- 
ningsbidrag 

  

SPF Svenska Pensionärsförbund                        291 700         62 000      
PRO Pensionärernas Riksorganisation    400 700           58 200      
RPG Riksförb pensionärsgemenskap      82 200          38 000       
SKPF Sv kommunalpensionärsförbund    143 400           3 800      
Summa    918 000       162 000    

Sammanfattning 
Landstingsfullmäktige har 2008-06-10, § 62, fastställt 
bidragspolicyn för bidrag till organisationer och föreningar. 
Bidraget kan utgå till inom Region Jönköpings län verksam 
pensionärsorganisation vars huvudorganisation främjar 
pensionärers intressen och är öppen för medlemskap för alla 
pensionärer. 
 
Beslut skickas till 
Berörda organisationer 
 

§ 47 
RJL 
2015/ 
749 

Bildandet av styrgrupp för arbetet med 
revidering av kulturplan  
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• Utse Torbjörn Eriksson (sammankallande), Jon Heinpalu, 
Annika Hansson, Gun Lusth och Mari Lindahl för att 
arbeta med revideringen av kulturplanen och kopplingen 
till regionens arbete med regional utveckling i stort. 

• Att anta föreslagen uppdragsbeskrivning för arbetet 
• Att gruppens första möte äger rum efter nämndens 

sammanträde den 6 maj.  
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§ 48 Kulturting 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• ändra upplägget för Kulturtinget nästa år till att bara 
innefatta en dag och inte som tidigare år två dagar, 
datumet är satt till 10 mars. 

 

§ 49 Uppdrag till regionledningskontoret 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• ge regionledningskontoret i uppdrag att arbeta fram 
handlingsplaner kopplade till Regional utvecklingsstrategi 
(RUS) inom följande prioriterade områden: 
- näringsliv/innovation 
- utbildning/forskning 
- attraktivitet 
- infrastruktur  

§ 50 Information om tjänster 
Regiondirektören lämnar information om att Ulrika Geeraedts nu 
fungerar som tf. utbildnings- och kulturdirektör under Ola 
Lundmarks sjukskrivning april månad ut. Sedan kommer Ola 
Lundmark att tillträda en tjänst som rektor på Tenhults 
naturbruksgymnasium. Rekryteringsarbetet är påbörjat när det 
gäller utbildnings- och kulturdirektörstjänsten. 

§ 51 Nedläggning av skattekontor 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• sända skrivelse till Skatteverket ang. nedläggning av 
skattekontor i Vetlanda och Värnamo. 

 
Sammanfattning 
Vice ordförande tar upp frågan om en eventuell nedläggning av 
skattekontoren i Vetlanda och Värnamo. Han föreslår att nämnden 
ställer sig bakom en skrivelse till Skatteverket där man uttrycker 
sin oro för negativa konsekvenser för näringslivet när den lokala 
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servicen försämras. 
Jonas Magnusson yrkar bifall till förslaget. 

§ 52 Utbildning för nämnden, Infrastruktur och 
höghastighetståg 
Emil Hesse, sakkunnig kommunikationer, går igenom bakgrunden 
till Sverigeförhandlingen, mellankommunal dagspendling, vårt 
läns strategiska läge mm. Arbetet med Sverigeförhandlingen ska 
vara klart i december 2017 och dragningen av banan söderut från 
Jönköping är fortfarande oklar. 

§ 53 Utbildning för nämnden, Företagsjouren 
Göran Qvarnström företagsrådgivare på företagsjouren lämnar 
information om det arbete man gör för att hjälpa företag i 
svårigheter. Företagsjouren är en neutral samtalspartner med 
tystnadsplikt och sekretess. Man kan bl.a. hjälpa till med 
kontakter med bank och skattemyndighet.  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Malin Wengholm Jon Heinpalu  
 
 
 
Protokollet är justerat 2015 - 04   -      och justeringen är tillkännagiven på 
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
 
 


