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Företagsjouren Jönköpings län (2016) 

 
Förslag till beslut  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar  

•    bevilja ”Företagsjouren Jönköpings län” för tiden 2016-01-01—2016-12-
31, ytterligare regionala utvecklingsmedel, enligt följande: 

  
 År: 2016 262 500 kr 
        

Sammanfattning  
 
Företagsjouren har bedrivits sedan mitten av 2009 i Jönköpings län och har med 
framgång medverkat till att rädda många arbetstillfällen och företag från 
nedläggning eller andra för regionen negativa konsekvenser. 
 
Sedan hösten 2013 har verksamheten varit del av och medfinansierad av 
Tillväxtverkets nationella projekt för denna typ av stödfunktioner. Tillväxtverkets 
medfinansiering har utgjorts av halva kostnaden, maximerat till 750 000 kr/år, 
vilket också t.o.m. 2015 beviljats vårt län. I november 2015 har Tillväxtverket 
inför 2016 ändrat förutsättningarna och drar ner sin medfinansiering med 35 %. 
 
Med tanke på den mycket korta framförhållningen från Tillväxtverket, samt att 
inte riskera att äventyra verksamheten för 2016, har föreliggande tilläggsbeslut 
tagits fram som innebär att regionen fullt ut täcker den av Tillväxtverket aviserade 
neddragningen med 262 500 kr för 2016. 
 
Region Jönköpings andel av finansieringen utgörs härefter av 52,5%. 

Information i ärendet 
Jönköpings län är en region som förknippas med entreprenörskap och många 
företag, särskilt inom tillverkning. I länet finns ca.9 150 företag med 1-49 
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anställda och 330 företag med 50-249 anställda (Raps-Ris databasen 
Tillväxtanalys).  
 
I samband med lågkonjunkturen inrättade Regionförbundet Jönköpings län under 
maj månad 2009 en "Företagsjour". Uppdraget var att hjälpa företag som hamnat i 
ekonomiska svårigheter som följd av konjunkturen. Verksamheten har via 
regionala projektmedel med framgång bedrivits sen dess i nära samverkan med 
länets kommuner, banksystem och revisorer m.fl. Bakom verksamheten står även 
Almi Företagspartner AB i Jönköpings län samt organisationen Företagarna, vilka 
båda medfinansierar verksamheten och ingår i dess styrgrupp. Kontakter och ett 
lärande har framför allt inledningsvis skett med motsvarande verksamhet i 
Business Region Göteborg (BRG) och kontakter med Tillväxtverket samt forskare 
vid Uppsala Universitet. Sen 2013 har även erfarenhetsutbyte skett via det 
nationella projekt som Tillväxtverket då drog igång. 
 
Fram till och med november 2015 har drygt 300 företag med ca 4 000 berörda 
anställda varit i kontakt med Företagsjouren. Huvudmålet med verksamheten att 
rädda arbetstillfällen och företag, har fram tills nu resultaterat i över 1 000 
räddade arbetstillfällen. 
 
Syftet med verksamheten är att medverka till att livskraftiga och i grunden sunda 
företag inte läggs ner eller försätts i konkurs pga. att ägare och företagsledning 
inte fått eller sökt det stöd och hjälp som hade behövts. På detta vis säkras 
arbetstillfällen med minskad arbetslöshet i länet. Dessutom utgör konkurs och 
nedläggning ofta personliga tragedier för såväl ägare som anställda vilket härmed 
också minimeras. I det fall omstrukturering, avveckling eller konkurs är enda 
utvägen kan med Företagsjourens medverkan detta ske med minsta möjliga skada 
för såväl ägare som företagets övriga intressenter. 
 
Under 2015 har särskilda insatser riktats mot jordbrukssektorn och särskilt 
mjölkproduktion som drabbats hårt av det låga marknadspriset på mjölk. 
 
Redan inför 2016 har Regionen utlovat 525 000 i medfinansiering. Nu utökas 
denna med 262 500 kr till totalt 787 500 kr, som direkt följd av Tillväxtverkets 
aviserade neddragning. Regionförbundet i Jönköpings län beslutade i ärende 
R20413 att finansiellt garantera verksamheten till och med 2016 och täcka ev. 
uppkommande tilläggsfinansieringsbehov. Föreliggande beslut kan ses i ljuset av 
detta.  

Beslutsunderlag  
• Reviderad projektmedelsansökan till Tillväxtverket (2015-12-07) 

• Regionförbundets beslut 2014-02-04, dnr: R20413 (RJL 2015/179) 

Beslut skickas till 
Tillväxtverket 
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