
 

 Sign 

 

 

PROTOKOLL 1(4) 

Diarienummer 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 97-105 
Tid: 2015-08-12 kl.13.00-14.45 

Plats: Västra Lägret, Skillingaryd 

Närvarande: Beslutande:  
Malin Wengholm (M), ordf.,  
Torbjörn Eriksson (KD),  
Mona-Lisa Hagström-Svensson (S) ersätter Maria 
Hörnsten (S),  
Henrik Tvarnö (S) ersätter Jonas Magnusson (S),  
Martina Jansson (S),  
Anders Berglund (S),  
Annika Hansson (S),  
Margareta Andersson (KD) ersätter Jon Heinpalu 
(MP),  
Morgan Malmborg (SD) ersätter Anders Gustafsson 
(SD),  
Anders Wilander (M) ersätter Tomas Erazim (M),  
Gun Lusth (M),  
Raymond Pettersson (C) ersätter Per Eriksson (C),  
Jonas Lindahl (KD),  
Irene Oskarsson (KD) ersätter Mari Lindahl (FP),  
Lennart Karlsson (V) 
Ersättare:  
Carina Bardh (M) 1:e ersättare 
 
Övriga:  
Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör, 
Carl-Johan Sjöberg, tf. direktör utbildning och 
kultur 
Lars Wallström, controller 
Lena Bohman Hjelmstedt, nämndsekreterare 
 
  

§ 97 Val av protokollsjusterare 
Nämnden utser Jonas Lindahl att justera protokollet tillsammans 
med ordföranden. 

§ 98 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 
 

§ 99 Anmälan av delegationsbeslut 
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Sammanställning av delegationsbeslut anmäls och läggs till 
handlingarna enl. bilaga. 

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

§ 101 Aktuell information 
• Regionala utvecklingsdirektören lämnar information om 

Sverigeförhandlingen. 
• Regionala utvecklingsdirektören informerar om 

ansökningar från näringslivet när det gäller projektmedel. 
• Controllern för går igenom det ekonomiska läget för 

regional utveckling 
• Regionala utvecklingsdirektören går igenom personal 

situationen inom regional utveckling och meddelar att 
flera rekryteringar är på gång. 

 

§ 102 
RJL 
2015/ 
1237 

Remiss Framtidens filmpolitik 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar  

• godkänna föreliggande yttrande som svar till 
Kulturdepartementet 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har av Kulturdepartementet getts 
möjlighet att yttra sig över rubricerad promemoria. 
 
Beslutet skickas till 
Kulturdepartementet 
Utbildning och kultur 

§ 103 
RJL 
2015/ 
1438 

Fastställande av utbildningsplan för 
introduktionsprogrammen på Stora Segerstad 
Naturbrukscentrum 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar  

• fastställa rektors förslag till utbildningsplan för 
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introduktionsprogrammen på Stora Segerstad 
naturbrukscentrum. 

 
Sammanfattning 
Planerna gäller för de olika slag av introduktionsprogram som 
skolan har för de elever som behöver bli behöriga för att söka 
naturbruksprogrammet eller utveckla en behörighet som leder till 
anställning. Enligt Skollagen (2010:800) ska beslut om 
utbildningens omfattning fattas av skolans huvudman. 
 
Beslut skickas till 
Stora Segerstad Naturbrukscentrum 
 

§ 104 
RJL 
2015/ 
1396, 
1379, 
1403 

Utvecklingscheckar till företag 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 
bevilja bidrag enligt följande 

• Svero Lifting AB till produktutveckling 150 000 kr 
• Nyby AB till produktutveckling 120 000 kr 
• Inero AB till produktutveckling 145 000 kr 

Sammanfattning 
Ovanstående företag beviljas konsultcheck med angivet belopp. 
Stödet utgör max hälften av godkända externa konsultinsatser, 
dock max 150 000 kr. Beslutet grundas på den ansökan företagen 
lämnat in gällande angiven insats. Satsningen i företagen 
förväntas medföra en positiv effekt på bedriven verksamhet i 
länet. 
 
Beslutsunderlag 
Konsultchecksansökan till Region Jönköpings län 
Beslutsbrev 
 
Beslutet skickas till 
Respektive företag 

§ 105 Delegationsordning 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• Tillskriva regionstyrelsen om att nämndens 
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delegationsordning bör ändras så att regionala 
utvecklingsdirektören har delegation på högst 150 000 
kronor för utvecklingscheckar till företag. 

 
Sammanfattning 
Idag får regionala utvecklingsdirektören träffa överenskommelser 
kring projekt med varaktighet om högst tre år och sammantaget 
åtagande på högst 100 000 kronor. Stödet med utvecklingscheckar 
är på max 150 000 kr per företag. 
 
Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Malin Wengholm Jonas Lindahl  
 
 
 
Protokollet är justerat 2015 - 08  -      och justeringen är tillkännagiven på 
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
 
 


