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Förvaltningsnamn

Svar på interpellation från Maria
Hörnsten, Socialdemokraterna – Hur
många jobb har Region Jönköpings län
bidragit till att skapa.
I en interpellation från Maria Hörnsten, Socialdemokraterna, ställs frågan:
-Har Region Jönköpings län skapat fler jobb genom de projekt som idag beskrivs i
regionen?
-Hur följer vi i så fall upp det?
Enligt Regeringens regleringsbrev har Region Jönköpings län, sedan starten 1
januari 2015, ansvar att fördela anslag 1:1 till Regionala tillväxtåtgärder.
Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) främsta syfte är att utveckla
näringslivet i regionen. Egna regionala utvecklingsmedel används också till olika
projekt liksom de tillfälliga flyktingmedel som finns att tillgå 2016.
Projekt ska bidra till att uppfylla målen i den regionala utvecklingsstrategin (RUS)
inom områden som innovation och företagande, attraktiva miljöer,
kompetensförsörjning, internationellt och gränsöverskridande arbete,
infrastruktur, forskning och utbildning samt kommersiell service.
I de flesta fall syftar projekt till att stärka strukturer, skapa förutsättningar,
förbättra samverkan, hitta nya tillväxtområden, utveckla produktion av varor och
tjänster, öka konkurrenskraften, osv.
Att fler jobb skapas på grund av genomförda och pågående projekt är svårt att
påvisa. Projekten i sig skapar sysselsättning genom projektledning och
administration under projekttiden.
Projektägarna ska redogöra för resultat i slutrapporten, men i många fall syns inte
statistiskt resultat av exempelvis fler företag, ökad omsättning eller fler anställda
förrän efter lång tid. Om resultatet då beror på enskilt projekt eller andra faktorer
är svårt att bevisa.
Några exempel på projekt som redovisar positivt resultat:
Projektet Företagsjouren har sedan starten 2009 räddat 1 142 arbetstillfällen,
varav 120 stycken hittills under 2016.
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Projektet ”Den första ingenjören” har medfört rekrytering av ett antal nya
kvalificerade tjänster i små- och medelstora företag inom tillverkande industri.
Med hjälp av regionala utvecklingsmedel har också individer inom utsatta grupper
(Arbetsförmedlingens definition) fått jobb. Nämnas han exempelvis Ingjuta i
Sävsjö och IT-spåret i Eksjö.
Riktade insatser med flyktingmedel under 2016 har gett nyanlända ingångsjobb på
t.ex. Kongsberg eller nyföretagande med hjälp av ALMI.
Årlig återrapportering avseende anslag 1:1 sker till Näringsdepartementet.
Redovisning görs till nämnderna ANA och TIM.
Företagsjourens resultat återrapporteras kontinuerligt.
Ingen enhetlig modell för återrapportering och utvärdering av regionernas
utvecklingsprojekt finns i nuläget, men frågan är aktuell på Tillväxtverket.
Nya RUS-webben ger nu bättre möjligheter att synliggöra och följa upp alla
pågående insatser i länet.

Malin Wengholm
Regionstyrelsens ordförande

