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PROTOKOLL 1(11) 

Diarienummer 

 

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 105-125 
Tid: 2015-11-23 kl. 14.00-17.10 

Plats: Malin Wengholms tjänsterum, Regionens hus 

Närvarande: Beslutande: Malin Wengholm, ordf.  
Maria Hörnsten 
Övriga: Ulrika Geeraedts, regional 
utvecklingsdirektör 
Carl-Johan Sjöberg tf. direktör för utbildning och 
kultur 
Lars Wallström, controller 
Jörgen Lindwall, kulturchef t.o.m. § 108 
Lena Bohman Hjelmstedt, nämndsekreterare 
  

§ 105 
RJL 
2015/ 
2238 

Ny utbildning på Tenhults 
naturbruksgymnasium 
Beslut 
Presidiet föreslår nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

• Godkänna start av en arbetsmarknadsutbildning i Trädgård 
på Tenhults naturbruksgymnasium. 

Sammanfattning 
Tenhults Naturbruksgymnasium vill i samverkan med 
Hushållningssällskapet Kalmar/Kronoberg och 
arbetsförmedlingen starta arbetsmarknadsutbildning inom grön 
sektor. Utbildningen finansieras av Arbetsförmedlingen. Liknande 
utbildning finns idag på Stora Segerstad naturbrukscentrum med 
profil mot skog. För Tenhults del skulle utbildningen innefatta 
trädgård och eventuellt lantbruk. 
 

§ 106 
RJL 
2015/ 
2423 

Ny utbildning på Stora Segerstad 
naturbrukscentrum 
Beslut 
Presidiet föreslår nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

• Godkänna start av en arbetsmarknadsutbildning inom 
lantbruk på Stora Segerstad Naturbrukscentrum. 

Sammanfattning 
Stora Segerstad Naturbrukscentrum vill i samverkan med 
Hushållningssällskapet Kalmar/Kronoberg och 
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arbetsförmedlingen starta arbetsmarknadsutbildning inom gröna 
näringar. Utbildningen finansieras av Arbetsförmedlingen. 
Liknande utbildning finns idag på Stora Segerstad 
naturbrukscentrum med profil mot skog. Den nya utbildningen är 
en breddning mot dels trädgård som kommer hållas på Tenhults 
Naturbruksgymnasium och dels lantbruk som kommer hållas på 
Stora Segerstad Naturbrukscentrum. 
 

§ 107 
RJL 
2015/ 
2403 

Kulturbidrag 
Beslut 
Presidiet föreslår nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet att efter kompletteringar av beslutsunderlaget 
 
Med finansiering ur 2016 års utgiftsram för kulturbidrag 

 
• bevilja 4 706 000 kronor i verksamhetsbidrag till 

organisationer enligt redovisad sammanställning   
• bevilja 3 370 000  kronor i utvecklingsbidrag för projekt 

enligt redovisad sammanställning 
• avsätta 750 000 kronor till arrangörsbidrag 
• avsätta 225 000 kronor för arbetet med fristäder inom 

regionen 
• avsätta 425 000 kronor för kulturplanens utveckling- och 

implementering 
• ge ett uppdrag till regionledningskontoret att ta fram ett 

förslag på direktiv för att göra en strukturerad översyn över 
samtliga bidrag på kulturområdet och projektbidrag inom 
regional utveckling 

Sammanfattning 
Regionfullmäktige har i budget för 2016 anvisat 9,7 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. 
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§ 108 
RJL 
2015/ 
2327  

Utländska direktinvesteringar  
Beslut 
Presidiet föreslår nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

• bevilja projektet ”Utländska direktinvesteringar till 
Jönköpings län” med projekttiden 2016-01-01—2018-12-
31, regionala utvecklingsmedel, enligt följande: 

  
 År: 2016 1 228 000 kr 
       2017 1 295 250 kr 
       2018 1 312 500 kr 

Sammanfattning  
I syfte att återuppta den investeringsfrämjande verksamheten som 
bedrevs i regionförbundet under ett antal år, har föreliggande 
projekt tagits fram. Verksamheten är nära kopplad till Business 
Sweden och det nationella arbete inom dessa frågor som man 
leder och samordnar. I länet kommer verksamheten drivas i nära 
samverkan med primärkommunerna samt andra berörda aktörer 
och verksamheter. 
 
Region Jönköpings andel av finansieringen utgörs av 100,0%. 
 

§ 109 
RJL 
2015/ 
2380, 
2381, 
2326, 
2220, 
2251, 
2061 

 

Utvecklingscheckar till företag 
Beslut 
Presidiet föreslår nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet bevilja bidrag enl. följande: 

Företag:  Område: Belopp: 
Fraktjakt AB                       Int.                136 000 kr 
Cai AB  Int. 150 000 kr  
Axelent AB  Int. 150 000 kr  
Plamex Automation AB PU 150 000 kr  
Jonas Ihreborn AB PU 150 000 kr  
Plastinject AB PU 150 000 kr  
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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. 
 

§ 110 
RJL 
2015/ 
2222 

Ung företagsamhet 
Beslut 
Presidiet föreslår nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

• Bevilja Ung företagsamhet UF 500 000 kr från Regionala 
utvecklingsmedel för finansiering 2016.  

Sammanfattning 
Beslutet ger UF finansiell stabilitet och möjlighet att växla upp 
pågående arbete med målsättning att under 2016 öka andelen 
elever på grundskolan som arbetar med grundskolans läromedel 
till 17 % av en årskull, nå 28 % av en årskull på gymnasiet i 
processutbildningen UF-företagande och skapa ett aktivt nätverk i 
UF-alumni. Man kommer också arbeta för att bidra till en stärkt 
samverkan i varje kommun mellan skola och näringsliv och 
aktörer som kan stärka nyföretagande i varje kommun. Genom 
ökad samverkan mellan skola och näringsliv vill UF också arbeta 
för att öka den privata finansieringen till verksamheten. 
 

§ 111 
RJL 
2015/ 
2379 

Swedea, Flight 
Beslut 
Presidiet föreslår nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

• Bevilja Swerea SWECAST AB 1 550 000 kr från statliga 
1:1 medel för att genomföra projektet FLIGHT.  

Sammanfattning 
FLIGHT syftar till att skapa ett starkt regionalt forsknings och 
innovationsnätverk med fokus på Lättvikt. Nätverket (noden) 
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kommer i första hand stödja de mindre och medelstora företagen 
(SME) i länet. Den regionala noden kommer bestå av 
branschorganisationer, akademi, institut, företag samt övriga 
experter och kunskapsleverantörer på området. Noden i 
Jönköpings län kommer att ha stöd från den nationella 
lättviktsarenan LIGHTer och nyttja deras tjänster och ges 
möjlighet att utbyta erfarenheter med andra regionala noder. 
FLIGHT kommer att arbeta branschöverskridande för att stärka 
den lokala industrin och öka konkurrenskraften för alla deltagare 
med fokus på en globalt ökande efterfrågan på vikteffektiva 
komponenter och produkter.  
  

§ 112 
RJL 
2015/ 
2089 

Projektfinansiering Winnet 
Beslut 
Presidiet föreslår nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

• Bevilja Winnet 400 000 kr för år 2016. 
• Finansiering sker ur anslaget för regionala 

utvecklingsmedel. 

Sammanfattning 
Winnet Jönköpings län arbetar med påverkan och synliggörande 
av brister i befintliga strukturer. Arbetet sker utifrån ett Quadruple 
Helix-perspektiv för att tillvara ta den civila sektorns kraft, 
offentliga och privata sektorn samt Högskolan i Jönköping. 
Regionala/lokala resurscentrum finns i hela landet.  
 

§ 113 
RJL 
2015/ 
159 

Ändrad medfinansiering, Smart Housing 
Beslut 
Presidiet föreslår nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 
• bevilja innovationsmiljön ”Smart Housing Småland” där 

medfinansieringsbeslut redan fattats av Regionförbundet under 
2013 i ärende R6613 för tiden 2013-07-01--2016-12-31, 
ytterligare regionala utvecklingsmedel ur anslaget 1:1, enligt 
följande: 

  
 År: 2015 425 000 kr 
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       2016 500 000 kr 

• utvärdera projektet under 2016 för att prövas för fortsatt 
finansiering inför 2017. 

Sammanfattning 
I samband med att Småland beviljades stöd från Vinnova till 
Smart Housing Småland förväntades de offentliga parterna i 
Småland av den totala budgetomslutningen på 63,5 miljoner 
kronor, medfinansiera satsningen med 6 083 333 kr per län t.o.m. 
2016-12-31.  
Fördelningen mellan regionförbundet och länsstyrelsen i vårt län, 
gjordes så som det statliga 1:1-anslaget då fördelades dem 
emellan, dvs. 70 % regionförbundet och 30 % länsstyrelsen. 
I och med regionbildningen från 2015 har staten omfördelat 
anslaget till 95/5 %. Som en direkt följd omfördelas 
finansieringen så den speglar den nya fördelningen. Länets 
totalbelopp är fortsatt 6 083 333 kr. 
 

§ 114 
RJL 
2015/ 
2162 

Landsbygdsprogrammet: Leader Linné 
Beslut 
Presidiet föreslår nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

• Bevilja Leader Linné Småland 206 100 kr år 2016 = 
603 600 kr för 3 år. 

• Finansiering sker ur anslaget Regionala utvecklingsmedel. 

Sammanfattning 
Leader Linné Småland är en ideell förening med ändamål att vara 
en intresseorganisation som verkar för en smart tillväxt på 
landbygden. Föreningen söker stöd för sina informationsinsatser 
under åren 2016 – 2018. Syftet är att verka för en offensiv 
samhällsutveckling av allmännyttig karaktär. Programperioden 
pågår 2014 – 2020. Stora informationsinsatser är nödvändiga 
framför allt i de nya kommunerna i Jönköpings län. 
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§ 115 
RJL 
2015/ 
2133 

Landsbygdsprogrammet: Astrid Lindgrens  
hembygd 
Beslut  
Presidiet föreslår nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

• Bevilja Leader Astrid Lindgrens Hembygd 100 000 kr/år 
= 300 000 kr. 

• Finansiering sker ur anslaget Regionala utvecklingsmedel. 

Sammanfattning 
Den ideella föreningen söker medel för sina informationsinsatser 
under år 2016 – 2018. Syftet är att främja och driva lokal 
utveckling. Föreningen arbetar med lokalt ledd utveckling enligt 
leadermetoden. Programperioden pågår 2014 – 2020. Stora 
informationsinsatser är nödvändiga. Stöd söks för att öka 
samverkan och kunskapen om landsbygdens möjligheter och för 
att stimulera utvecklingen på landsbygden 
 

§ 116 
RJL 
2015/ 
2168 
 

Landsbygdsprogrammet: Leader Östra 
Skaraborg 
Beslut 
Presidiet föreslår nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

• Bevilja Leader Östra Skaraborg LLU 138 922 kr år 1= 
393 922 kr 
(3 år). 

• Finansieringen sker ur anslaget Regionala 
utvecklingsmedel. 

Sammanfattning 
Den ideella föreningen söker medel för informations- och 
kunskapsspridning under åren 2016 – 2018. Syftet är att genom 
informations- och kunskapsinsatser sprida de möjligheter som 
Leader ger för landsbygdsutveckling.  Vidare är syftet att genom 
träffar och annan kommunikation omsätta drivkraft och 
engagemang till projekt inom Leader Östra Skaraborg. För att 
stimulera detta krävs insatser för att sprida de möjligheter som 
lokalt ledd utveckling ger via Leadermetoden. Dessa metoder är 



 

PROTOKOLL 8(11) 

      

 

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 105-125 
Tid: 2015-11-23 kl. 14.00-17.10 

 

 

 Sign 

 

extra viktiga i Habo och Mullsjö kommuner som kom in sent i 
leader-området Östra Skaraborg i föregående programperiod och 
som har haft ett lägre projektutfall än de övriga kommunerna i 
området.  
 

§ 117 
RJL 
2015/ 
2367 

Landsbygdsprogrammet: Leader Västra 
Småland 
Beslut 
Presidiet föreslår nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

• Bevilja Leader Västra Småland 64 000 kr/år = 384 000 kr. 
• Finansiering sker ur anslaget Regionala utvecklingsmedel. 

Sammanfattning 
Den ideella föreningen söker medel för sina informationsinsatser 
under åren 2016 – 2018. Syftet är att sprida information om 
Lokalt Ledd Utveckling genom Leadermetoden och strategins 
prioriterade områden miljö-infrastruktur,  
entreprenörskap, delaktighet och kultur inom Leaderområdet. 
Programperioden pågår 2014 – 2020.  
 

§ 118 
RJL 
2015/ 
2368 

Landsbygdsprogrammet: Leader Vättern 
Beslut 
Presidiet föreslår nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

• Bevilja Leader Vättern 120 000 kr för år 2016 = 300 000 
kr i 3år. 

• Finansiering sker ur anslaget Regionala utvecklingsmedel. 

Sammanfattning 
Leader Vättern söker medel för sina informationsinsatser under 
åren 2016 – 2018. Syftet är att informera och kommunicera 
möjligheten att söka projektstöd från Leader Vättern för 
utveckling av Vätterbygden samt inspirera till nya idéer.  
Leader Vättern är ett område för lokalt ledd utveckling, ett s.k. 
leaderområde med stöd från Europeiska Havs- och Fiskerifonden 
2014 – 2020. Syftet med den ideella föreningen är att fördela stöd 
till projekt som utvecklar Vätterbygden  
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enligt den lokala utvecklingsstrategin och verka för att uppnå 
visionen ”Vättern är den självklara destinationen för upplevelser 
kopplade till fisk och fiske samt nyttjande av fisk- och 
kräftresursen sker ekonomiskt, socialt och ekologiskt långsiktigt 
hållbart”. 
 

§ 119 
RJL 
2015/ 
2129 

Landsbygdsprogrammet: Sommenbygd 
Beslut 
Presidiet föreslår nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

• Bevilja Leader Sommenbygd-Vätterstrand 213500 kr/år = 
640 500 kr. 

• Finansiering sker ur anslaget Regionala utvecklingsmedel. 

Sammanfattning 
Den ideella föreningen söker medel för sina informationsinsatser 
under år 2016 – 2018. Syftet är att genom att samordna 
informationsinsatser gällande olika stödformer riktade till 
landsbygdens aktörer uppnå synergieffekter och ökade möjlig-
heter till högre måluppfyllelse i regionala och lokala 
utvecklingsprogram.  
Föreningen vill fortsätta det utvecklingsarbete som påbörjats inom 
Leader och vara ett bra stöd för projektägare i området samt möta 
dessa på ett lokalt plan för att tillsammans hjälpas åt att utveckla 
bra projekt som bidrar till att utveckla hela landsbygdsområdet. 
Programperioden pågår 2014 – 2020. Informationsspridning 
gällande de stödformer som finns. 
 

§ 120 
RJL 
2015/ 
1318 

Ny motion – Välkommen till Jönköpings län – 
en motion om att inleda arbetet med en 
etableringsstrategi för Region Jönköpings län 
Beslut 
Presidiet beslutar ge regionledningskontoret i uppdrag att ta fram 
faktaunderlag i ärendet. 
 

§ 121 
RJL 

Ny motion – Slå vakt om åkermarken 
Beslut 
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2015/ 
2027 

Presidiet beslutar ge regionledningskontoret i uppdrag att ta fram 
faktaunderlag i ärendet. 

§ 122 Kurser och konferenser 
• Styra och leda framtidens välfärd, 12-13 januari i Göteborg 

Läggs till handlingarna 

• Kulturpolitisk dag 19 jan i Stockholm 
Läggs till handlingarna 

 

§ 123 Svensk scenkonst 
Beslut 
Presidiet beslutar nominera Per-Ola Nilsson, verksamhetschef för 
Smålands Musik och Teater till Svensk scenkonst styrelse. 
Sammanfattning 
Svensk scenkonst (där Smålands Musik och Teater är medlem) 
har skrivit till alla medlemsorganisationers styrelseordförande och 
bett om nomineringar till Svensk scenkonst styrelse. 
 

§ 124 Information 
• Tf. direktör för utbildning och kultur informerar om att 

Tenhults naturbruksgymnasium anmälts till Skolinspektionen 
p.g.a. att man tillfälligt saknat skolläkare och psykolog. 
Skolan har nu lösningar på gång för att lösa detta. 

• Information lämnas om att ett tjänstemannayttrande skrivits 
som svar på remiss ang. Statsbidrag för höjda löner till lärare 
och vissa andra personalkategorier. 

 

§ 125 Planering av kommande möten 
• 8 december blir det föredragning om Bisnode, kommersiell 

service, utvecklingscheckar och Landsbygdsprogrammen. 

• Andre vice ordförande föreslår att man under våren har en 
föredragning kring validering och kvalifikationsramverket. 
Ordföranden föreslår att regionledningskontoret får i uppdrag 
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att ta fram ett förslag på utbildningstillfälle för nämnden kring 
utbildningsfrågor.  

• Vid ett kommande möte ha en presentation av Smart Housing 
och dess resultat.  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Malin Wengholm   
 
 
 
 
 
 


	Sammanfattning

