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PROTOKOLL 1(11) 

Diarienummer 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 120-138 
Tid: 2015-10-07 kl.13.00-16.00 

Plats: Regionens hus, sal A 

Närvarande: Beslutande: Malin Wengholm (M),  
Torbjörn Eriksson (KD),  
Maria Hörnsten (S),  
Jonas Magnusson (S),  
Martina Jansson (S),  
Anders Berglund (S),  
Kjell Ekelund (S) ersätter Annika Hansson (S),  
Jon Heinpalu (MP),  
Anders Gustavsson (SD),  
Lars Carlborg (M) ersätter Tomas Erazim (M),  
Gun Lusth (M),  
Per Eriksson (C),  
Jonas Lindahl (KD),  
Raymond Pettersson (C) ersätter Mari Lindahl (FP),  
Lennart Karlsson (V),  
Ersättare:  
Morgan Malmborg (SD) 
Mari Lindahl (FP) delvis 
 
Övriga: Ulrika Geeraedts, regional 
utvecklingsdirektör 
Jörgen Lindvall, kulturchef t.o.m. § 132 
Britt Wennerström, sakkunnig livsmiljö och 
attraktivitet t.o.m. § 127 
Karolina Borg, sakkunnig näringsliv t.o.m. § 124 
Annelie Svenningsson Rydell, projektansvarig  
§ 135 
Lars Wallström, controller 
Lena Bohman Hjelmstedt, nämndsekreterare 
  

§ 120 Val av protokollsjusterare 
Nämnden utser Per Eriksson att justera protokollet tillsammans 
med ordföranden. 

§ 121 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställs med tillägg av fråga från Jonas 
Magnusson om etableringsstrategin för flyktingar, rapport från 2:e 
vice ordföranden om seminarium med Share Music och rapport 
från möte på Näringsdepartementet från ordföranden och 2:e vice 
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ordföranden. 
 

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

§ 123 Kurser och konferenser 
Beslut 

• Att synligöra lärandet, nationell konferens om det svenska 
ramverket för kvalifikationer NQT, 11 nov i Västerås. 

Gun Lusth och Maria Hörnsten utses. 

§ 124 Aktuell information 
Regionala utvecklingsdirektören informerar om  

• Projekt som kommer att startas redan i år eftersom det 
finns medel kvar för detta. 

• Ett ärende är på gång till nämnden kring start av 
samarbete med Business Sweden. 

• Företagscheckar kan beviljas för 1,5 miljoner i år. 
• Samordning av Yrkeshögskolor kommer att behandlas på 

nämndmötet 4 nov och Barnfilmbyn tas upp 18 nov. 
• Nya statliga medel för internationaliseringscheckar, ev. 

nya medel för grön tillväxt och medel från Innova till 
Science Park 

• Karolina Borg presenterar ett förslag på upplägg till 
innovationsstrategi. 

• Lars Wallström redovisar delårsrapport. 
• Regionala utvecklingsdirektören går igenom de uppdrag 

Regionledningskontoret fått av nämnden. 
Samordningsmöjligheterna mellan Länsmuseet och andra 
funktioner inom regionens organisation ska ses över i 
början av 2016. Även de övergripande målen för 
nämndens verksamhet ska ses över i början av 2016. 

• Som svar på frågan från Jonas Magnusson så kommer 
uppdraget om etableringsstrategin att tas upp på nämnden 
i december. 

• När det gäller förtroendemannabudgeten så meddelar 
ordföranden att den måste specificeras och lyftas i 
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budgetprocessen. 
 

§ 125 
RJL 
2015/ 
469 

Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i 
Jönköpings län. Regional strategi och 
handlingsplan 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet föreslår 
regionstyrelsen besluta 

• Regional strategi och handlingsplan ”Tillsammans för 
jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län” antas. 

Sammanfattning 
Förslag på regional strategi och handlingsplan ”Tillsammans för 
jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län” har tagits fram i bred 
samverkan med lokala och regionala aktörer. Beslut om 
antagande omfattar integrering av jämlik hälsa i politiska och 
verksamhetsnära beslut, stärkt samverkan och samlärande, 
involvering av medborgare i folkhälsoarbetet samt riktade insatser 
till grupper i samhället med sämre förutsättningar till ett bra liv.  
 
Beräknade omkostnader för genomförande av prioriterade 
aktiviteter i handlingsplanen uppgår till 3 miljoner kronor/år. 
Efter revidering utifrån inkomna synpunkter under remisstiden 
föreslås förslaget antas. 
 
Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 
 

§ 126 
RJL 
2015/ 
1862 

Underlag till beslut om inriktning och 
finansiering för arbetet med framtagandet av 
handlingsplaner kopplat till RUS 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• för insatser kopplade till framtagande av regionala 
handlingsplaner för RUS godkänna en ram motsvarande 
1,5 miljoner kronor för projektledning, projekthantering, 
inköp av konsulttjänster och framtagande av 
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analysunderlag. 
• Finansiering sker ur anslaget regionala utvecklingsmedel. 
• I texten under Samråd lägga till att detta även ska ske med 

civilsamhället. 
• I texten under Organisation av arbetet lägga till att den 

politiska styrgruppen ska bestå av presidiet i ANA, 
ordföranden i TIM och 2: vice ordföranden i 
regionstyrelsen. 

 
Sammanfattning 
Handlingsplaner för den regionala utvecklingsstrategin ska tas 
fram under perioden 1 november 2015 – 31 mars 2016. Detta 
arbete utgår från den regionala utvecklingsstrategin. Då arbetet 
med regional utveckling involverar alla större aktörer i länet som 
påverkar utvecklingen är det viktigt att dessa är involverade i hur 
vi uppnår våra regionala utvecklingsmål. Genom att arbeta med 
denna process i projektform stärker vi förankringsförfarandet och 
gör samtidigt en inventering av de insatser i länet som redan sker. 
Resultatet skall presenteras i april 2016 och då även inkludera en 
beskrivning av en fortsatt uppföljnings och utvärderingsprocess.  
 
Beslutet skickas till 
Regional utveckling 
 

§ 127 
RJL 
2015/ 
1495 

Remiss: En ny regional planering - ökad 
samordning och bättre bostadsförsörjning 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• Godkänna föreliggande yttrande som svar till 
Näringsdepartementet 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har av Näringsdepartementet getts 
möjlighet att yttra sig över rubricerat betänkande. 
 
Beslutet skickas till 
Näringsdepartementet 

§ 128 Remiss: En fondstruktur för innovation och 
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RJL 
2015/ 
1446 

tillväxt 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• godkänna föreliggande yttrande som svar till 
Näringsdepartementet.  

 
Sammanfattning 
Region Jönköpings län har av Näringsdepartementet getts 
möjlighet att yttra sig över rubricerat betänkande av utredningen 
Statliga finansieringsinsatser 
 
Beslutet skickas till 
Näringsdepartementet 

§ 129 
RJL 
2015/ 
1484 

Remiss: Kompetensförsörjningsstrategin för 
Kronobergs län 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• godkänna föreliggande yttrande som svar till region 
Kronoberg 

 
Sammanfattning 
Region Jönköpings län har av Region Kronoberg getts möjlighet 
att yttra sig över rubricerade strategi. 
 
Beslutet skickas till 
Region Kronoberg 

§ 130 
RJL 
2015/ 
1178 
 

Bidrag till Österängens konsthall 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• Bevilja Österängens konsthall ett utvecklingsbidrag på 
80 000 kronor under ett år samt att bidraget tas ur anslag 
för kulturbidrag. 

Sammanfattning 
Organisationen för Österängens konsthall har ansökt om 350 000 
kronor och har efter begäran inkommit med kompletterande 
uppgifter. 
Ambition är att konsthallen ska bli en bred mötesplats. Det 
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innebär att Österängens konsthall vill verka gränsöverskridande. 
Över etniska, generationsmässiga, språkliga och geografiska 
gränser.  
En konsthall/Community center med professionella förtecken och 
med deltagande av professionella utövare driven av ideell 
förening i en invandrartät förort och i ett socioekonomiskt svagt 
område, kan komma att fungerar som ett skyltfönster för en rad 
olika aktiviteter. 
 
Beslutet skickas till 
Österängens konsthall 
Utbildning och kultur 
 

§ 131 
RJL 
2015/ 
749 
 

Revidering av regional Kulturplan 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet föreslår 
regionstyrelsen besluta 
1. Smålands Musik och Teaters uppdrag breddas med ökat fokus 
på musikteater. 
2. Ge i uppdrag till regionledningskontoret att upprätta 
uppföljningsbara uppdragsbeskrivningar med samtliga 
verksamheter som ingår i kultursamverkansmodellen. 
Uppdragsbeskrivningarna ska kopplas till regional utveckling och 
attraktivitet. 
3. Ge i uppdrag till regionledningskontoret att upprätta 
uppföljningsbara handlingsplaner för de särskilda satsningar samt 
kulturpolitiska prioriterade områden som beskrivs i gällande 
kulturplan. 
 
Reservationer 
Miljöpartiets representant och den socialdemokratiska gruppen 
förutom Maria Hörnsten reserverar sig mot beslutet i punkt 1 till 
förmån för eget förslag 
 
Sammanfattning 
I enlighet med vad som beskrivs i nuvarande plan avseende mål 
och inriktning samt som en konsekvens av vad som påpekats från 
kulturrådet, dess styrelse och samverkansrådet, genomförs 
framtagande av uppdragsbeskrivningar med årlig uppföljning. 
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Dessa innehåller fastlagda sakområden med vidhängande planer. 
Handlingsplaner för de särskilda satsningarna samt för de 
kulturpolitiskt prioriterade områdena upprättas för att ge bättre 
utrymme för att lyckas med målstyrningen. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jon Heinpalu yrkar avslag på punkt 1 i presidiets förslag med 
motiveringen: Att utan ordentligt underlag ge Smålands Musik 
och Teater ett nytt uppdrag genom kulturplanen utan att först 
bereda ärendet i det utskott nämnden utsett för att revidera 
kulturplanen är olämpligt. Kulturplanen är dessutom ett av 
regionfullmäktige antaget dokument vilket Nämnden för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet därmed inte kan göra 
tillägg till utan en tydlig delegation från fullmäktige. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
nämnden bifaller presidiets förslag. Votering begärs med följande 
propositionsordning. De som bifaller presidiets förslag röstar Ja 
och de som bifaller Jon Heinpalus förslag röstar Nej.  
Ja röstar följande nio ledamöter: Lars Carlborg (M), Gun Lusth 
(M), Per Eriksson (C), Jonas Lindahl (KD), Raymond Pettersson 
(C), Lennart Karlsson (V), Torbjörn Eriksson (KD), Malin 
Wengholm (M) och Anders Gustafsson (SD). 
Nej röstar följande fem ledamöter: Jonas Magnusson (S), Martina 
Jansson (S), Anders Berglund (S), Kjell Ekelund (S), Jon 
Heinpalu (MP).  
Maria Hörnsten (S) avstår från att rösta. 
 
Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 
 

§ 132 
RJL 
2015/ 
571 

Kulturstipendier och arbetsstipendium 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

1. Tilldela bildkonstnären Jennie Ljungeskog ett 
arbetsstipendium för 2015 med motiveringen: För ett 
konstnärskap i vardande, ett sökande mellan färg och 
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svärta, med okända gestalter i fokus 

2. Tilldela filmaren och regissören Uta Arning ett 
arbetsstipendium för 2015 med motiveringen: För ett 
modigt bildberättande med barnet i fokus. Ett angeläget 
filmarbete som inte väjer för hindren. 

3. Tilldela danskompaniet KolKo ink 2015 års 
kulturstipendium med motiveringen: För ett normkritiskt 
och laborativt skapande inom danskonsten, ett 
gränsöverskridande möte mellan professioner med tillvaron 
som utgångspunkt. 

4. Fördelningen av den berörda stipendiesumman på 100 000:- 

Fördelas med 50 000: - till kulturstipendiet och 25 000: - 
vardera till arbetsstipendiaterna. 

5.      Uppdra åt regionledningskontoret att i enlighet med tidigare 
         beslut genomlysa behovet av en förändring av nuvarande 
         stipendiekriterier, bland annat utifrån kopplingen till den  
         Regionala kulturplanen. 
 
Sammanfattning  
Ovanstående föreslås efter genomförd bedömning av ansökningar 
för arbetsstipendier, utifrån ansökningarnas kvalité, innehåll 
avseende stipendiets användning samt professionella 
förutsättningar.  
Förslag till kulturstipendiat är en total sammanvägning av vilka 
enskilda personer eller grupper som på det bästa sättet kan möta 
stipendiets avsedda syfte inom berörda kulturområden. I 
bedömningen ingår också hur valet av stipendiat kan påverka 
kunskapen om ett enskilt konst eller bildningsområde, med 
koppling till den Regionala kulturplanen. 
 
Beslutsunderlag 

• Presentation av Danskompaniet KolKo ink 
• Stipendiaternas ansökningar 

 
Beslutet skickas till 
Utbildning och kultur 
Utsedda stipendiater 
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§ 133 
RJL 
2015/ 
1087, 
1500, 
1537, 
1663 

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

• Scan-Dryer AB Internationalisering 150 000 kr 
• Snickarlaget Norden AB  Internationalisering 150 000 kr

  
• Hultsteins Kyl AB Produktutveckling              150 000 kr 

 
• GATE Rehab Dev. AB Produktutveckling 150 000 kr 

 
• 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. 
 
Beslutsunderlag 

• Konsultchecksansökningar till Region Jönköpings län 
 

Beslutet skickas till 
Respektive företag 

§ 134 
RJL 
2015/ 
1137 

Ansökan om servicebidrag 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• Avslå ansökan 
Sammanfattning 
Stöd i form av servicebidrag tillämpas restriktivt och endast som 
komplement till andra åtgärder. Stöd kan lämnas om det finns 
särskilda skäl, t.ex. för tillfälliga likviditetsproblem, eller för 
ökade personalkostnader i samband med sjukdom.  
 
Region Jönköpings län prioriterar stöd till mindre butiker på 
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landsbygden som behövs för att upprätthålla en god 
dagligvaruservice i orten eller på området. En förutsättning för att 
stöd ska kunna beviljas är att insatserna avser en begränsad 
tidsperiod och att det finns en handlingsplan för åtgärder som 
företaget ska vidta under stödperioden.  
 
Företaget/butiken har inte i ansökan visat att de ekonomiska 
problemen är av tillfällig natur, eller att de är av akut karaktär. 
Det saknas en handlingsplan för de åtgärder som krävs för att 
klara driften i företaget. 
Beslutsunderlag 

• Ansökan om servicebidrag 
 
Beslutet skickas till 
Ansökande företag 

§ 135 
RJL 
2015/ 
1807 

Stöd till Kommersiell service 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• Om stöd till kommersiell service gällande automatstation 
för drivmedel Gripenberg och beviljar bidrag enligt 
följande: 

Företag:  Område:  Belopp:
  
Fundins Olja AB Investeringsbidrag 300 000 kr 
Finansiering sker med statliga 1:1 medel. 
 
Sammanfattning 
I och med regionkommunbildningen har från årsskiftet rätten att 
besluta om företagsstöd övergått från Länsstyrelsen till regionen. 
Beviljade stöd till kommersiell service som överstiger 100 000 kr 
beslutas av nämnden. Övriga beslut fattas enligt delegation av 
Regionutvecklingsdirektören. 

Beslutsunderlag 

• Ansökan om investeringsbidrag/investeringslån avseende 
kommersiell service till Region Jönköpings län 

Beslutet skickas till 
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Fundins Olja AB 
 

§ 136 Rapport om Share Music 
Maria Hörnsten rapporterar från seminariet ”Jämlik scen” som 
arrangerades av Share Music. 

§ 137 Extra möte 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• Ha ett extra nämndmöte 18 nov kl. 9.00 för att behandla 
ansökan från Barnfilmbyn. 

 

§ 138 Rapport från politikerforum 
Ordföranden och 2:e vice ordföranden rapporterar från 
Politikerforum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft på 
Näringsdepartementet. Där diskuterades bl. a exportstrategi, 
exportcentra, nyindustrialieringsstrategi, livsmedelsstrategi och 
mottagande och etablering av flyktingar.  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Malin Wengholm Per Eriksson  
 
 
 
Protokollet är justerat 2015 -10    -      och justeringen är tillkännagiven på 
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
 


