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PROTOKOLL 1(8) 

Diarienummer 

 

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 90-104 
Tid: 2015-10-20 kl. 9.00-12.00 

Plats: Rektors tjänsterum på Värnamo folkhögskola 

Närvarande: Beslutande: Malin Wengholm, ordf.  
Torbjörn Eriksson,  
Maria Hörnsten t.o.m. § 103 
Erik Engsbråten § 104 
 
Övriga: Ulrika Geeraedts, regional 
utvecklingsdirektör 
Lena Bohman Hjelmstedt, nämndsekreterare 
  

§ 90 
RJL 
2015/ 
2038 

Principer för hur större regionala 
utvecklingsprojekt hanteras och ska redovisas 
i nämnden 
Beslut 
Presidiet föreslår nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

• Godkänna föreliggande principer för regionala 
utvecklingsprojekt efter tillägg av: 
- förklarande text om skillnaden på anslagsram och 
bemyndiganderam  
- Under Statliga medel ändra ”tilldelas mer medel under 
2015…” till ”har tilldelats mer medel under 2015 än 
tidigare år” 
- förklaring om att dessa medel kan användas av fler 
nämnder än ANA 
- förtydliga sista stycket om utvärdering av projekt över 2 
mnkr 

• Göra en översyn av hur principerna fungerar hösten 2017 
• Påpeka att övriga bidragsregler som togs av 

Regionfullmäktige 2015-06-16 inte påverkas av detta 
beslut. 

Sammanfattning 
Regionledningskontoret har tagit fram ett förslag på principer för 
projektbeslut för att underlätta handläggningen av besluten. 
 
Förslag på sammanträdet 
Maria Hörnsten föreslår att man bör utvärdera hur principerna 
fungerar hösten 2017. 
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§ 91 Handlingsplaner kopplade till RUS:en 
Ordföranden efterlyser styrgruppsmöte kring planerna. 

§ 92 
RJL 
2015/ 
1684 

Remiss en stärkt yrkeshögskola – ett lyft för 
kunskap 
Beslut 
Presidiet föreslår nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

• Godkänna föreliggande yttrande som svar med tillägg av 
vikten av att få tillstånd för fler utbildningsomgångar på 
samma gång. 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har av Utbildningsdepartementet getts 
möjlighet att yttra sig över rubricerade promemoria. 
 

§ 93 
RJL 
2015/ 
2024 

Bidrag till Jönköpings läns arkivförbund 
Beslut 
Presidiet föreslår nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 
• Jönköpings läns arkivförbund beviljas 50 000 kronor ur 

anslaget för kulturbidrag 
• Ge regionledningskontoret i uppdrag att se över formerna 

för kulturbidrag så att detta kan presenteras på nämndens 
sammanträde i mars. 

Sammanfattning 
Landstingsfullmäktige har i budget för 2015 anvisat 7,0 miljoner 
kronor för bidrag inom kulturområdet. Ramens ändamål är att 
utifrån den regionala kulturplanens mål och inriktningar ge stöd 
till organisationer, sammanslutningar och enskilda. Bidrag kan 
ges i form av verksamhetsbidrag, arrangörsbidrag och 
utvecklingsbidrag. 
 
Regionala utvecklingsdelegationen och nämnden för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har genom tidigare 
beslut disponerat 6,9 miljoner kronor. 

§ 94 Kom In ett integrationsprojekt 
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RJL 
2015/ 
1990 

Beslut 
• Presidiet beslutar att ärendet ska kompletteras och om 

möjligt tas upp för beslut på nämndens möte 9 december  
 

Sammanfattning 
Projektet som rör kompetensförsörjning och integration behöver 
kompletteras med specificering av kostnader m.m. 
 

§ 95 
RJL 
2015/ 
1627 

LYHS samordning av yrkeshögskolor 
Beslut 
Presidiet föreslår nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

• Efter kompettering av underlaget med mer information om 
projektet 

• Bevilja Projekt LYHS 300 000 kr i projektmedel (1:1- 
anslag) för perioden 2015-2016 

Sammanfattning 
Projektet genomförs i samverkan med Regionförbundet i Kalmar 
län, Yrkeshögskoleförbundet i Sverige samt 
yrkeshögskoleanordnare i Jönköpings och Kalmar län. 
 
LYHS ska resultera i en bestående samverkansarena för YH-
anordnare så att kompetensförsörjningen genom YH-utbildningar 
i länet stärks. 

 

§ 96 
RJL 
2015/ 
1920, 
1978, 
1886 
 

Utvecklingscheckar till företag 
Beslut 
Presidiet föreslår nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

• Efter komplettering av underlaget med mer information 
om företagen 

• Bevilja bidrag enligt följande: 

Företag:   Område: Belopp:
  
Robert Friman & Co AB  Int. 150 000 kr 
Svensk Industriautomation AB Int. 150 000 kr 
Bergo Flooring AB  Int. 150 000 kr 
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Finansiering sker med statliga 1:1 medel. 

Sammanfattning 
Ovanstående företag beviljas konsultcheck med angivet belopp. 
Stödet utgör max hälften av godkända, externa konsultinsatser. 
Beslutet grundas på den ansökan företagen lämnat in samt 
beredning av ärendet på Almi Företagspartner. Satsningen i 
företaget förväntas medföra en positiv effekt på bedriven 
verksamhet i länet. 
 

§ 97 
RJL 
2015/ 
1761 

Kommersiell service, hemsändning 
Beslut 
Presidiet föreslår nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

• Efter komplettering av information hemsändningsbidrag 
• översända yttrande till Tillväxtverket samt föreslå att ett 

bidrag utgår till Vetlanda kommun med 221 880 kr, d.v.s. 
50 % av ersättningsberättigat stödunderlag. 

 
Sammanfattning 
En ansökan om hemsändningsbidrag har inkommit till Region 
Jönköpings län från Vetlanda kommun. Ansökan avser 
kommunens kostnader under perioden 2014-01-01 – 2014-12-31. 
Totalt har kommunen haft kostnader för 443 760 kr. 
 

§ 98 
RJL 
2015/ 
1784 

Forum för förnyelse 
Beslut 
Presidiet föreslår nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

• Bevilja Internationella Handelshögskolan 1 565 000 kr 
från statliga 1:1 medel för att genomföra projektet Forum 
Förnyelse.  

Sammanfattning 
Projektet delfinansieras av Europeiska Regionala Fonden. 
Projektets syfte är att skapa ett branschöverskridande forum för 
kunskapsuppbyggnad och samverkan som sammanför akademi, 
näringsliv och offentlig förvaltning. Projektet ska därigenom 
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sammanföra redan etablerade branschspecifika nätverk med 
forskarvärlden och göra högskolan till en stark nod i det regionala 
innovationssystemet. Projektet har goda förutsättningar att kunna 
berika arbetet med den regionala innovationsstrategin samt 
underlätta implementeringen av den samma.  
 

§ 99 
RJL 
2015/ 
1759 

Tillväxt på nya marknader 
Beslut 
Presidiet föreslår nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

• Strukturfondsprojektet ”Tillväxt på nya marknader” med 
projekttiden 2016-01-01-2019-04-30, beviljas regionala 
projektmedel ur det statliga anslaget 1:1 enligt följande:
  

 År: 2016 943 397 kr 
       2017 626 630 kr 

Sammanfattning 
Beslutet förutsätter och grundas på att övrig i ansökan upptagen 
medfinansiering infrias. För beslut avseende 2018 (638 750 kr) 
och 2019 (115 163 kr) krävs ny ansökan.  
I detta internationaliseringsprojekt vill man prova nya arbetssätt 
och metoder för att stödja och stimulera länets små- och 
medelstora företag att öka sin internationalisering och börja sälja 
sina produkter och tjänster på nya marknader. Som exempel på 
insatser i projektet kan nämnas coachning, kunskapsförmedling 
och framtagning av nya webbverktyg. I genomförandet kommer 
man att samverka bl.a. med Business Swedens kontor i 
Jönköpings län. Vidare ligger projektet helt rätt i tid med hänsyn 
till den precis från regeringen lanserade ”Exportstrategin”. 
 
Region Jönköpings andel av finansieringen utgörs av 23,8 %. 

 

§ 100 
RJL 
2015/ 
1757 

Gröna näringars kluster 
Beslut 
Presidiet föreslår nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 
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• Strukturfondsförstudien ”Gröna Näringars kluster – Etapp 
2” med projekttiden 2016-02-01—2016-10-31, beviljas 
regionala projektmedel ur det statliga anslaget 1:1 enligt 
följande:  

 År: 2016 400 000 kr 

Sammanfattning 
Beslutet förutsätter och grundas på att övrig i ansökan upptagen 
medfinansiering infrias. 
Lantbrukarnas Ekonomi (LRF), har tagit initiativ till att samla de 
gröna näringarna i en klusterbildning med fokus mot 
livsmedelsområdet. En inledande studie är genomförd och 
slutredovisad med positivt resultat. Som en fortsättning avser man 
att genomföra en fördjupad förstudie för att än mer utkristallisera 
ett antal kärnfrågor som är avgörande för en lyckad fortsättning. 
Härutöver vill man påbörja vissa aktiviteter. 
Avsikten är att efter att denna förstudie genomförts söka ett 
fullskaleprojekt i Regionalfonden. 
Region Jönköpings andel av finansieringen utgörs av 36,4 %. 
 

§ 101 
RJL 
2015/ 
1882 

Inkommen motion – Ett tydligare samarbete för 
en attraktiv region 
Beslut 

• Presidiet beslutar ge Regionledningskontoret i uppdrag att 
ta fram faktaunderlag i ärendet för senare presentation i 
nämnden. 

 

§ 102 Kurser och konferenser 
Beslut 

• Höstmöte, Offentligägda folkhögskolors 
intresseorganisation & Folkhögskoleföreningen inom 
SKL, 20 nov i Stockholm 
Utse två representanter att delta i höstmötet. 

• Folkbildningen roll för Regional utveckling, 8 dec i 
Stockholm 
Lägga erbjudandet till handlingarna 

• Seminarium om hur vi kan utveckla dansen och bredda 
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dansintresset i Jönköpings län 4 nov, Spira 
Läggs till handlingarna p.g.a. att det sammanfaller med 
nämndens möte. 

• Grannsamverkan, presidieöverläggningar med Västra 
Götalandsregionen och flera andra regioner, Göteborg 15 
jan 
Torbjörn Eriksson och Maria Hörnsten deltar 

 

§ 103 Planering av kommande möten 
Beslut 
Presidiet beslutar tidpunkter för sina kommande möten enligt 
följande: 18 dec kl. 14.00, 5 feb kl. 14.00, 3 mars kl. 9.00, 12 april 
kl. 9.00, 17 maj kl. 9.00, 16 juni kl. 9.00, 31 aug kl. 9.00, 28 sep 
kl. 9.00, 28 okt kl. 9.00 och 30 nov kl. 9.00. 
 

§ 104 Information om Folkhögskolespåret och 
Etableringskurs 
Erik Engsbråten rektor på Värnamo folkhögskola informerar om 
Folkhögskolespåret som finns i flera delar av landet och som man 
nu planerar att starta i vår region. Det är en utbildning för 
ensamkommande flyktingbarn som fyllt 18 år och inte längre får 
bo i HVB-hem. Tanken är att de ska bo och studera på 
folkhögskolan. Utbildningen är i första hand inriktad på att de ska 
få behörighet till gymnasiet och kan pågå tills de är 21 år. 
Idag har man startat etableringskurs för vuxna invandrare och har 
idag 25 deltagare i den utbildningen men dessa bor inte på skolan 
och kommer från hela GGVV-området. 
  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 
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Justeras 

 

Malin Wengholm   
 
 
 
 
 


