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PROTOKOLL 1(13) 

Diarienummer 

 

Presidium Nämnd för Arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet 
Tid: 2016-11-30 kl. 08.30-11.30 

Plats: Regionens hus, Sal B 

Närvarande: Beslutande:  
Malin Olsson (M), ordförande  
Torbjörn Eriksson (KD) 1:e vice ordf. 
Maria Hörnsten (S) 2:e vice ordf. 
 
Övriga:  
Per-Ola Nilsson, verksamhetschef Smålands musik 
och teater, närvarande §§ 1-4 
Jörgen Lindvall, Kulturchef, närvarande §§ 5-6 
Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör 
Elisabet Eriksson, enhetschef regional utveckling 
Göran Stenström, ekonomichef utbildning och 
kultur 
Lars Wallström, controller 
Linda Byman, nämndsekreterare 
  

§1  Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. Ärende 16 bereds 
efter ärende 1. 

§2  Aktuell information 
Ulrika Geeraedts informerar om pågående projekt inom regional 
utveckling. 

§3  Kultursponsring 
Diarienummer: RJL 2016/3367 
 
Beslut  
Presidiet föreslår nämnden besluta att 

• Fastställa riktlinjer för mottagande av sponsring inom 
kulturområdet. 

 
Sammanfattning  
Nämndens presidium har uppdragit åt regionledningskontoret att 
för Smålands Musik och Teater utreda ett eventuellt 
sponsringssamarbete med näringslivet. 
Regionledningskontoret redovisar förslag till riktlinjer för 
mottagande av sponsring vilket är tillämpbart inom 
kulturområdet. 
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Presidium Nämnd för Arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet 
Tid: 2016-11-30 kl. 08.30-11.30 
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Beslutsunderlag  
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-04 

 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Maria Hörnsten (S) anmäler att hon ej deltar i beslutet, med 
motivering att hanteringen av ärendet bör tas upp som ett 
informationsärende i nämnden och därefter för vidare beredning i 
presidiet. 
 
Beslutet skickas till  
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

§4  Nominering till Svensk scenkonsts styrelse 

Beslut 
Ett enigt presidium beslutar att 

• från Region Jönköpings län nominera Per-Ola Nilsson 
som ledamot till styrelsen för Svensk scenkonsts 
medlemsföretag. 
 

Utbildning och kultur återkommer med en motivering till 
nomineringen. 

§5  Utvecklingsbidrag film 
Diarienummer: RJL 2016/3505 
 
Beslut  
Presidiet föreslår nämnden besluta att 

• bevilja 150 000 kr i utvecklingsbidrag film: manus- och 
förproduktionsstöd ur 2016 års utgiftsram för 
kulturbidrag. 

 
Sammanfattning  
Regionfullmäktige har i budget för 2016 anvisat 10,2 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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Presidium Nämnd för Arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet 
Tid: 2016-11-30 kl. 08.30-11.30 
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Beslutsunderlag  
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-08 

 
Beslutet skickas till  
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

§6  Kulturbidrag 2017 
Diarienummer: RJL 2016/3505, 928 
 
Beslut  
Presidiet föreslår nämnden besluta att 

1. bevilja 6 318 000 kronor i verksamhetsbidrag till 
organisationer enligt redovisad sammanställning   

2. bevilja 844 000 kronor i utvecklingsbidrag för projekt 
enligt redovisad sammanställning 

3. avsätta 1 000 000 kronor till arrangörsbidrag 
4. avsätta 825 000 kronor för kultur- och arbetsstipendier, 

fristäder samt kulturplanens utveckling och 
implementering 

 
Sammanfattning  
Regionfullmäktige har i budget för 2017 anvisat 10,7 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. Ur ramen ska även finansieras regionens 
kultur- och arbetsstipendier samt aktiviteter som följer av 
kulturplanens utveckling och implementering. 
 
Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-09 
 
Beslutet skickas till  
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
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Presidium Nämnd för Arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet 
Tid: 2016-11-30 kl. 08.30-11.30 
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§7  Regionala strukturbilder för Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2016/3567 
 
Beslut  
Presidiet föreslår nämnden besluta att bevilja 

• Region Jönköpings län 1 719 800 kr (2017 – 1 132 200; 
2018 – 329 400; 2019 – 258 200) i projektmedel för 
genomförandet av projektet Regionala strukturbilder för 
Jönköpings län. I anspråk tas medel från Regionala 
Utvecklingsmedel.  

 
Sammanfattning  
Projektet syftar till att ta fram relevanta och konkreta besluts- och 
planeringsunderlag för kommunal och regional tillväxt och 
utveckling i Jönköpings län.  
 
Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-21 
• Underlag till projektbeslut 
• Ansökan om regionala projektmedel daterad 2016-11-10 

 
Beslutet skickas till  
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

§8  Bidrag till politiska ungdomsorganisationer för 
år 2017 
Diarienummer: RJL 2016/1294 
 
Beslut 
Presidiet föreslår nämnden besluta att bevilja 

• bidrag till politiska ungdomsorganisationer enligt tabell. 
Totalt 617 900 kronor ur 2017 års anslag till politiska 
ungdomsorganisationer. 

Sammanfattning  
Regionfullmäktige har 2016-09-27, § 93, fastställt bidragspolicyn 
för bidrag till organisationer och föreningar. Bidrag kan utgå till 
politiska ungdomsorganisationer som är verksamma i länet och 
vars moderparti är representerat i regionfullmäktige.  
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Presidium Nämnd för Arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet 
Tid: 2016-11-30 kl. 08.30-11.30 
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Beslutsunderlag  
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-08 

 
Beslutet skickas till  
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

§9  Bidrag till ungdomsorganisationer för år 2017 
Diarienummer: RJL 2016/1295 
 
Beslut  
Presidiet föreslår nämnden besluta att bevilja 

• bidrag till ungdomsorganisationer enligt tabell. Totalt       
6 160 000 kronor ur 2017 års anslag till 
ungdomsorganisationer. 

 
Sammanfattning  
Regionfullmäktige har 2016-09-27, § 93, fastställt bidragspolicyn 
för bidrag till organisationer och föreningar. Bidrag kan utgå till 
inom Region Jönköpings län verksam ungdomsorganisation, vars 
riksorganisation får statsbidrag till sin centrala verksamhet.  
 
Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-08 
 
Beslutet skickas till  
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

§10  Bidrag till pensionärsorganisationer för år 2017 
Diarienummer: RJL 2016/1297 
 
Beslut  
Presidiet föreslår nämnden besluta att bevilja 

• bidrag till pensionärsorganisationer enligt tabell. Totalt 
1 139 000 kronor ur 2017 års anslag till 
pensionärsorganisationer. 

Sammanfattning  
Regionfullmäktige har 2016-09-27, § 93, fastställt bidragspolicyn 
för bidrag till organisationer och föreningar. Bidraget kan utgå till 
inom Region Jönköpings län verksam pensionärsorganisation vars 
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Presidium Nämnd för Arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet 
Tid: 2016-11-30 kl. 08.30-11.30 
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huvudorganisation främjar pensionärers intressen och är öppen för 
medlemskap för alla pensionärer. 
 
Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-08 
 
Beslutet skickas till  
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

§11  Ledarskap i Småland, Småle 
Diarienummer: RJL 2016/2885 
 
Beslut  
Presidiet föreslår nämnden besluta att 

• ur anslaget regionala utvecklingsmedel, bevilja 2 400 000 
kr till Linnéuniversitetet för att bedriva föreliggande 
samverkansprojekt tillsammans med Jönköping 
University. 

Sammanfattning  
Familjen Kamprads stiftelse har beviljat 8 mnkr till att bedriva 
ledarskaps-utveckling i Småland i syfte att främja innovativitet. 
Målgrupp är såväl privata företag som offentlig- och ideell sektors 
ledare eller blivande ledare. Man har som mål att möta uppemot 
200 befintliga ledare samt lika många nya ämnen till ledare i 
Småland.  
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-13 
• Underlag till projektbeslut 
• Ansökan om regionala projektmedel daterad 2016-09-06  

 
Beslutet skickas till  
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
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§12  Ett regionalt näringslivsinriktat 
forskningsprogram - för projekt med avslut 
2017 
Diarienummer: RJL 2015/214 
 
Beslut  
Presidiet föreslår nämnden besluta att 

• Avsätta 900 000 kr ur det statliga anslaget 1:1 till 
Jönköping University för att fortsatt bedriva det regionala 
forskningsprogrammet för åren 2016-2017. 

Sammanfattning  
Regionen och Jönköping University har sedan flera år ett väl 
inarbetat samarbete inom olika områden, varav det regionala 
forskningsprogrammet är ett. Föreliggande ansökan avser det 
avslutande beslutet i den första omgången av tre i 
forskningsprogrammet, och avser forskningsprojekt i samverkan 
med regionens näringsliv som påbörjades 2014 med avslut under 
2017. Forskningsprojekten samfinansieras av Regionen, 
Jönköping University och deltagande företag.  
 
Kunskaps- och Kompetensstiftelsen (KK-stiftelsen), beslutade i år 
att bevilja högskolan medel till ”KK-miljön kunskapsintensiv 
produktframtagning” från 2017, som får ses som ytterligare ett 
resultat av det gemensamt med högskolan bedrivna regionala 
forskningsprogrammet. 
 
Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-10 
• Underlag till projektbeslut 
• Ansökan om regionala projektmedel daterad 2016-11-01  

 
Beslutet skickas till  
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
 
 
 
 



 

PROTOKOLL 8(13) 

      

 

Presidium Nämnd för Arbetsmarknad, 
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§13  Innovation Runway, IRW (2017-2018) 
Diarienummer: RJL 2015/305 
 
Beslut  
Presidiet föreslår nämnden besluta att 

• Avsätta ur det statliga anslaget 1:1, 2 131 387 kr till 
Science Park Jönköping för att fortsatt bedriva projektet 
Innovation Runway till och med 2018-06-30 enligt 
följande: 
 
År 2017 1 752 278 kr 
År 2018   379 109 kr  
Beslutet förutsätter och grundas på att övrig i ansökan 
upptagen medfinansiering infrias. 

Sammanfattning 
Projektet IRW är ett sedan våren 2015 pågående projekt med bl.a. 
finansiering från såväl Regionen som EU:s regionala fond, där 
Regionens andel utgörs av 25 %. I sitt grundbeslut RJL 2015/305 
fattade nämnden enbart beslut för projektets första hälft. 
Föreliggande ansökan avser infriande av finansiering för den 
resterande projektperioden t.o.m. 2018-06-30. 
 
Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-10 
• Underlag till projektbeslut 
• Ansökan om regionala projektmedel daterad 2016-11-07 

 
Beslutet skickas till 
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

§14  Smart Housing Småland 2 
Diarienummer: RJL 2015/159 
 
Beslut  
Presidiet föreslår nämnden besluta att bevilja 

• ur anslaget Regionala utvecklingsmedel 5 700 000 kr till 
Forskningsinstitutet SP för att fortsatt bedriva Smart 
Housing Småland för åren 2017-2019, enligt följande: 
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    År 2017  1 900 000 kr 
    År 2018 1 900 000 kr 
    År 2019 1 900 000 kr 
 
Beslutet förutsätter och grundas på att övrig i ansökan 
upptagen medfinansiering infrias.  

Sammanfattning  
Innovationsmiljön Smart Housing Småland (SHS) är en av 
Vinnova sedan andra halvåret 2013 finansierad s.k. ”Vinnväxt-
miljö”. Vinnovas medverkan är långsiktig under i vart fall 10 år, 
men det förutsätter såväl regional privat som offentlig 
motfinansiering. Varje läns offentliga motfinansiering uppgår till 
2 mnkr/år, varav länsstyrelserna var och en svarar för 100 000 kr. 
Fördelningen grundas på uppdelningen av 1:1-anslaget mellan 
region och länsstyrelse (95/5 %). 
 
Vinnova har redan meddelat att man avser att medfinansiera SHS 
med 8 mnkr/år för åren 2017-2019 förutsatt att regional 
motfinansiering infrias enligt ovan. 
 
Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-10 
• Underlag till projektbeslut 
• Ansökan om regionala projektmedel daterad 2016- 11-01 

 
Beslutet skickas till  
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

§15  The European center for services coproduction 
in health and welfare 
Diarienummer: RJL 2016/3605 
 
Beslut  
Presidiet föreslår nämnden besluta att bevilja 

• Hälsohögskolan/Jönköping Academy 6 000 000 kr. I 
anspråk tas medel från 2016 års regionala 
utvecklingsmedel.  
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Beslutet förutsätter och grundas på att övrig i ansökan upptagen 
medfinansiering infrias. 

Sammanfattning  
Projektet handlar om att etablera ett center för forskning och ett 
lärande nätverk inom samskapande i hälsa och välfärd. 
 
Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-09 
• Underlag till projektbeslut 
• Ansökan om regionala projektmedel daterad 2016- 11-07 

 
Beslutet skickas till  
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

§16  Stiftelsen Jönköpings läns museum – vägval 
för framtida samverkan och organisation 
Diarienummer: RJL 2016/655 
 
Beslut  
Presidiet föreslår nämnden besluta att: 

1. Pröva förutsättningarna för att genom avtal med övriga 
stiftare avveckla Stiftelsen Jönköpings läns museum  

2. Förslag till avtal återrapporteras senast 1 april 2017 

Sammanfattning  
Efter beslut i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 2016-03-16, § 44 har utretts förutsättningar och 
möjligheter för effektivisering av Stiftelsen Jönköpings läns 
museums verksamhet. 
 
Bakgrund till utredningen är dels de överväganden om tydlig 
ansvarsfördelning som i samband med regionbildningen 
genomfördes för en rad verksamheter och dels resursbrist som för 
2016 har resulterat i en tillfällig utökning av regionens bidrag till 
museet. 
 
Föreligger av nämnden begärd utredning (bilaga) av vilken 
framgår att det finns betydande effektiviseringsmöjligheter i att 
verksamheten inordnas i regionen och att stiftelsen avvecklas. 
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Efter samråd med Jönköpings kommun är inriktning för ett 
fortsatt arbete att tillsammans med samtliga stiftare pröva 
förutsättningarna för att genom avtal överlämna Jönköpings läns 
museums samlingar och drift till Region Jönköpings län och att 
stiftelsen därmed avvecklas. Avtalet ska innehålla hur regionen 
även fortsättningsvis ska samråda/ge inflytande för nuvarande 
stiftare och hur finansieringsansvar ska fördelas.  
 
Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-23 
• Utredning med bilaga 

 
Beslutet skickas till  
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

§17  Projekt Livet i länet 
Diarienummer: RJL 2016/3719 
 
Beslut  
Presidiet föreslår nämnden besluta att 

• Bevilja Jönköpings läns museum 1 500 000  
• Medel tas ur anslag för 2016 års regionala 

utvecklingsmedel 

Sammanfattning  
Projektet innebär att museet ska förnya sitt engagemang kring 
kulturmiljövårdsområdet och utveckla sina olika samarbetsformer 
 
Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-17 
• Underlag till projektbeslut 
• Ansökan om regionala projektmedel daterad 2016- 11-17 

 
Beslutet skickas till  
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
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§18  Budget och verksamhetsplan 2017  
Diarienummer: RJL 2016/374 
 
Beslut 
Presidiet föreslår nämnden besluta att godkänna 

1. Redovisat förslag till budget för nämndens centralt 
budgeterade anslag  

2. Redovisat förslag till budget och verksamhetsplan 2017 
för verksamhetsområde utbildning och kultur 

3. Redovisat förslag till periodicitet och omfattning för 
återrapportering av mätetal/mål inom nämndens 
ansvarsområde 2017 

 
Sammanfattning  
Regionfullmäktige har i budget 2017 uppdragit till 
regionstyrelsen och nämnder att senast i december 2016 
fastställa budget och verksamhetsplan för de delar av 
verksamheten som utförs i egen regi. I budget ska 
konkretiseras verksamhetsuppdrag och grunder för 
finansiering. 
 
Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-23 
• Verksamhetsplan 2017 utbildning och kultur 

 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Maria Hörnsten (S) anmäler att hon ej deltar i beslutet. 
 
Beslutet skickas till  
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

§19  Kurser och konferenser 
Inga aktuella konferenser tas upp vid dagens sammanträde. 
Kurser och konferenser samordnas av nämndsekreteraren. 

§20  Planering av kommande möten 
Presidiet föreslår att studieresan för nämnden anordnas 31/5-1/6 
2017. 
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§21  Inkommen skrivelse 
Diarienummer: RJL 2016/3529 
 
Presidiet ger Lars Johansson i uppdrag att besvara inkommen 
skrivelse som gått ut till styrelsen för Sörängens Folkhögskola. 

§22  Övriga frågor 
• Information om feriepraktik inom Region Jönköpings län 

för 2017. 
• Presidiemöten för 2017 kommer att hållas kl.09.00-12.00 
• Presidiemötet i januari flyttas till onsdagen den 11/1 

kl.16.00  

Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras 

 

Malin Olsson   
 
 
 
Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
 
 


