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PROTOKOLL 1(9) 

Diarienummer 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 139-155 
Tid: 2015-11-04 kl.13.00-15.45 

Plats: Regionens hus, sal A 

Närvarande: Beslutande: Malin Wengholm (M),  
Margareta Andersson (KD) ersätter Torbjörn 
Eriksson (KD),  
Mona-Lisa Hagström Svensson ersätter Maria 
Hörnsten (S),  
Jonas Magnusson (S),  
Anders Berglund (S),  
Kjell Ekelund (S) ersätter Martina Jansson (S), 
Annika Hansson (S)  
Jon Heinpalu (MP),  
Anders Gustavsson (SD),  
Tomas Erazim (M),  
Gun Lusth (M),  
Per Eriksson (C),  
Jonas Lindahl (KD),  
Frida Gårdmo (FP) ersätter Mari Lindahl (FP),  
Lennart Karlsson (V),  
Ersättare:  
Morgan Malmborg (SD) 
Lars Carlborg (M) 
Raymond Pettersson (C) 
Irene Oskarsson (KD) 
Övriga: Ulrika Geeraedts, regional 
utvecklingsdirektör 
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör 
Göran Stenström, ekonomichef t.o.m. § 148 
Annelie Svenningsson Rydell, projektansvarig  
Mikael Gustafsson, sakkunnig näringsliv  
Per-Ola Nilsson, verksamhetschef t.o.m.§ 140 
Staffan Aspegren, teaterchef t.o.m.§ 140 
Gabriella Bergman, musikchef § 140 
Lars Wallström, controller 
Lena Bohman Hjelmstedt, nämndsekreterare 
  

§ 139 Val av protokollsjusterare 
Nämnden utser Tomas Erazim att justera protokollet tillsammans 
med ordföranden. 
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§ 140 Information från Smålands Musik och Teater 
Verksamhetschef för Smålands Musik och Teater tillsammans 
med teaterchef och musikchef presenterar sina tankar om 
framtiden för verksamheten och planeringen av repertoaren inför 
kommande år. 
Ärendet om ett ökat fokus på musikteater kommer att tas upp på 
nästa sammanträde. 

§ 141 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställs med tillägg av fråga om inkommen 
motion samt att ärende 4 ”LYHS samordning av yrkeshögskolor” 
utgår från dagordningen. 

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

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

§ 144 Kurser och konferenser 
Beslut 

• Höstmöte, Offentligägda folkhögskolors 
intresseorganisation & Folkhögskoleföreningen inom 
SKL, 20 nov, Stockholm 

Gun Lusth och Jonas Magnusson utses att delta. 
 

§ 145 Aktuell information 
Regionala utvecklingsdirektören informerar om  

• Arbetet med att ta fram handlingsplaner för RUS:en 
(Regionala utvecklingsstrategin).  En styrgrupp med bl.a. 
ANA:s presidium är också tillsatt. 

• Arbetet med REDA (Regional digital agenda) 
• Arbetet med Europa Direkt i länet 
• Statistik från Företagsjouren 

Controllern informerar om 
• Hyreskostnader för Spira 
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§ 146 
RJL 
2015/ 
2038 
 

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

• 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 
Protokollsanteckning: Jon Heinpalu (MP) framför att hållbar 
tillväxt bör vara ett kriterium för att kunna söka projektmedel. 
 
Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 
 

§ 147 
RJL 
2015/ 
1684 
 

Remiss: En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för 
kunskap  
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• Godkänna föreliggande yttrande som svar med tillägg av 
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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. 
 
Beslutet skickas till 
Utbildningsdepartementet 

§ 148 
RJL 
2015/ 
2024 
 

Bidrag till Jönköpings läns arkivförbund 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 
• 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. 

 
På grund av jäv deltar inte Kjell Ekelund (S) i handläggningen av 
ärendet. 

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. 
 
Beslutet skickas till 
Utbildning och kultur 
Jönköpings läns arkivförbund 
 

§ 149 
RJL 

Utvecklingscheckar till företag 
Beslut 
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2015/ 
1920, 
1978, 
1886 
 
 

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 
bevilja bidrag enligt följande: 

• Robert Friman & Co AB Internationalisering 150 000 kr 
• Svensk Industriautomation AB Internationalisering 

150 000 kr 
• Bergo Flooring AB  Internationalisering 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 

• Konsultchecksansökan till Region Jönköpings län 

• Beslutsbrev framtaget i ärendehanteringssystemet NYPS 
(Tillväxtverket)  

 
Beslutet skickas till 
Respektive företag 
 

§ 150 
RJL 
2015/ 
1761 
 
 

Kommersiell service 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• översända yttrande till Tillväxtverket samt föreslår 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. 

Beslutsunderlag 
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• Ansökan om statligt bidrag till hemsändning i Vetlanda 
kommun för år 2014 

Beslutet skickas till 
Tillväxtverket 

§ 151 
RJL 
2015/ 
1784 
 
 

Forum till förnyelse 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 
 

• 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 
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. 

Beslutsunderlag  
• Projektmedelsansökan till Region Jönköpings län 
• Checklista   

 
Beslutet skickas till 
Internationella Handelshögskolan AB 

§ 152 
RJL 
2015/ 
1759 
 

Tillväxt på nya marknader   
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• Strukturfondsprojektet ”Tillväxt på nya marknader” med 
projekttiden 2016-01-01-2019-04-30, beviljas regionala 
projektmedel ur det statliga anslaget 1:1 enligt följande:
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 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 %. 
 
Beslutsunderlag   
• Projektmedelsansökan till Region Jönköpings län 

• Checklista  

Beslutet skickas till  
Almi Företagspartner i Jönköping AB  
  

§ 153 
RJL 
2015/ 
1757 
 

Gröna näringars kluster   
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• 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, har tagit initiativ till att samla de gröna 
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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 %. 
  
Beslutsunderlag 

• Projektmedelsansökan till Region Jönköpings län 

• Checklista  
 

Beslutet skickas till 
Lantbrukarnas Ekonomi AB 

§ 154 
RJL 
2015/ 
2138, 
2139 
 

Godkännande av ansökningar till Myndigheten 
för yrkeshögskolan från Stora Segerstad 
Naturbrukscentrum 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• Godkänna ansökningarna från Stora Segerstad 
Naturbrukscentrum till Myndigheten för Yrkeshögskolan 
för utbildningarna Driftledare Lantbruk och för 
Skogsbrukstekniker. 

Sammanfattning 
Båda utbildningarna är eftergymnasiala med inriktning mot 
företagande och arbetsledande befattningar inom respektive 
område. Ansökningarna gäller för kommande två-års perioder och 
avser intag i två omgångar med 16 studerande för driftledare 
respektive 24 studerande för skogsbrukstekniker vid respektive 
omgång. 
 
Beslutet skickas till 
Stora Segerstad Naturbrukscentrum 
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§ 155 
 

Motion  
Jonas Magnusson frågar var motionen ”Välkommen till 
Jönköpings län – motion om att inleda arbetet med en 
etableringsstrategi för Region Jönköping län” befinner sig. 
Sekreteraren meddelar att den nyligen remitterats till Nämnd för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Malin Wengholm Tomas Erazim  
 
 
 
Protokollet är justerat 2015 -11  -      och justeringen är tillkännagiven på 
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
 


