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PROTOKOLL 1(6) 

Diarienummer 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 106-119 
Tid: 201-09-09 kl.13.00-16.45 

Plats: Regionens hus, sal A 

Närvarande: Beslutande: Malin Wengholm (M),  
Torbjörn Eriksson (KD),  
Maria Hörnsten (S),  
Jonas Magnusson (S),  
Mona-Lisa Hagström-Svensson (S) ersätter Martina 
Jansson (S),  
Anders Berglund (S),  
Annika Hansson (S),  
Jon Heinpalu (MP),  
Anders Gustavsson (SD),  
Tomas Erazim (M),  
Gun Lusth (M),  
Per Eriksson (C),  
Margareta Andersson (KD) ersätter Jonas Lindahl 
(KD),  
Mari Lindahl (FP),  
Lennart Karlsson (V),  
Ersättare: Carina Bardh (M) 1:e ersättare,  
Raymond Pettersson (C) 1:e ersättare,  
Irene Oskarsson (KD),  
Kjell Ekelund (S) 
 
Övriga: Ulrika Geeraedts, regional 
utvecklingsdirektör 
Arne Andersen direktör för verksamhetsstöd och 
service t.o.m. § 108 
Ulf Fransson, projektledare t.o.m.§ 108, 
Emil Hesse, sakkunnig kommunikation t.o.m.§ 108, 
Carl-Johan Sjöberg tf. direktör för utbildning och 
kultur, 
Johanna Sjöström, strateg för arbetsmarknad och 
kompetensförsörjning, 
Karolina Borg, sakkunnig näringsliv 
Lars Wallström, controller 
Lena Bohman Hjelmstedt, nämndsekreterare 
  

§ 106 Val av protokollsjusterare 
Nämnden utser Mari Lindahl att justera protokollet tillsammans 
med ordföranden. 
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§ 107 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställs med tillägg av fråga om bidrag till 
Österängens konsthall och yrkande från socialdemokraterna och 
miljöpartiet om etableringsarbete för nyanlända svenskar. 

§ 108 Aktuell information 
• Arne Andersen lämnar information om avtal på Spira. 
• Ulf Fransson lämnar information om delbetänkandet från 

Sverigeförhandlingen och det PM som regionen ska lämna 
som svar. 

• Börje Svanborg informerar om vad Business Sweden 
arbetar med. Arbetet handlar både om 
investeringsfrämjande och om exportfrämjande. 
Investeringsfrämjandet handlar ofta om att platser i 
Sverige ska bli åtråvärda för en anläggning som t.ex. när 
facebook la sina servrar i Luleå 

§ 109 Kurser och konferenser 
Beslut 

• SKL:s Kulturkonferens 2015 Öppet samhälle, 12-13 okt i 
Karlstad 

Lennart Karlsson utses 
 

• Folkhögskolan som utbildningsform – möjligheter och 
utmaningar 6 okt på Visingsö 

Gun Lusth och Jonas Magnusson utses. 
 

§ 110 Fler informationspunkter 
• Regionala utvecklingsdirektören berättar om arbetet med 

innovationsstrategin där man genomfört välbesökta 
workshop. Mer information om detta arbete kommer. 

• Konferensen ”250 möjligheter” är genomförd med stor 
uppslutning. 250 syftar på de kommuner i landet som har 
negativ befolkningstillväxt. 

• En digitaliseringskonferens är också genomförd på temat 
att många jobb försvunnit p.g.a. digitaliseringen 

• Flyktingfrågan, fördelning av nyanlända sköts av 
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Länsstyrelsen som har kontakt med kommunerna. 
Regionen har blivit uppmanad att var mer aktiv i detta. 
Regionen ska skriva till Migrationsverket och regeringen 
för att kunna bli ett pilotlän och ta ett helhetsgrepp på 
flyktingmottagande och bostadssituationen 

• Kunskap- och kompetensmiljöer, Högskolan i Jönköping 
har ansökt till KK-stiftelsen om att bli en 
kompetensutvecklingsmiljö, om ansökan beviljas innebär 
det att forskningsprojekt med företagsanknytning kan 
startas. 

§ 111 Deltagande i konferenser 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• Att utse en representant till SKL:s kulturkonferens 
 
Sammanfattning 
Presidiet har föreslagit att bara en ledamot åker på SKL-
konferensen i Karlstad av ekonomiska skäl. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonas Magnusson tar upp frågan om nämndens deltagande i 
konferenser. Han yrkar att det alltid bör utses två representanter 
när nämnden ska delta i konferens, en från majoritet och en från 
opposition. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
nämnden beslutat i enlighet med presidiets förslag. 

§ 112 Månadsrapport 
Lars Wallström redovisar månadsrapport. 

§ 113 Samarbete med Business Sweden 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• Ge regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett 
underlag för att påbörja ett samarbete med Business 
Sweden, en förstudie ska tas fram före årsskiftet. 
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§ 114 Strategiska mål och mätetal 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• Ge regionledningskontoret i uppdrag att ta fram underlag 
för övergripande mål för nämndens verksamhet till nästa 
nämndmöte. 

 
Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 

§ 115 
RJL 
2015/ 
1236 

Remiss: Ett gemensamt ansvar för mottagandet 
av nyanlända 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• Godkänna föreliggande yttrande som svar till 
Arbetsmarknadsdepartementet med tillägg av en text om 
att det statliga stödet till kommunerna bör höjas. 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har av Arbetsmarknadsdepartementet getts 
möjlighet att yttra sig över rubricerade promemoria. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden läser upp delar av SKL:s förslag till yttrande över 
remissen och framhåller att regionen bör ansluta sig till att stödet 
till kommunerna bör öka. 
 
Beslutet skickas till 
Arbetsmarknadsdepartementet 

 

§ 116 
RJL 
2015/ 
1228 

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• Bevilja 250 000 kr i utökat förstudiemedel för återstående 
del av 2015 till Almi företagspartner.  

• Förlängningsbeslut krävs för år 2016 (500 000 kr), 2017 
(500 000 kr) samt 2018 (250 000 kr). Beloppen är 
redovisade i finansieringssammanställningen i ”Underlag 
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till projektbeslut”. Förlängningsbeslut fattas på delegation 
av regional utvecklingsdirektör och anmäls till nämnden. 

• Finansiering sker med statliga 1:1-medel 

Sammanfattning 
Förstudiemedel är offentliga bidrag som används för att verifiera 
bärkraftigheten i en innovativ idé. I vårt län kan Almi 
Företagspartner bevilja upp till 50 000 kr i förstudiemedel till 
företag (inklusive privatpersoner som väljer att starta företag 
kring sin idé under förstudietiden). Almi vill genom detta projekt 
höja maxtaket på förstudiemedel till 100 000 kr för de idéer med 
störst potential. 
 
Beslutet skickas till 
Almi  

§ 117 Finansiering av Jönköpings länsmuseum 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• Ge regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett 
beslutsunderlag gällande bidrag från 2015 års regionala 
utvecklingsanslag i avvaktan på utredning om 
samverkansformer med regionen. 

 
Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret/regional utveckling 

§ 118 Österängens konsthall 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• Ge regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett 
beslutsunderlag angående bidrag till Österängens konsthall 
till nästa nämndmöte. 

 
Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret/utbildning och kultur 

§ 119 Etableringsstöd 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 
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Ge regionledningskontoret i uppdrag att snabbutreda hur regionen 
kan skapa förutsättningar för företag, offentlig förvaltning och 
civila samhällets organisationer i regionen att ta ett ökat socialt 
ansvar för fler jobb som en del i ett etableringsarbete för 
nyanlända svenskar. 
 
Förslag till beslut på sammanträde 
Maria Hörnsten tar upp att S och MP i ANA vill ge förvaltningen 
i uppdrag att snabbutreda hur Region Jönköpings Län kan skapa 
förutsättningar för företag, offentlig förvaltning och civila 
samhällets organisationer i regionen att ta ett ökat socialt ansvar 
för fler jobb som en del i ett etableringsarbete för nyanlända 
svenskar. 
 
Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret/regional utveckling 
  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Malin Wengholm Mari Lindahl  
 
 
 
Protokollet är justerat 2015 - 09    -      och justeringen är tillkännagiven på 
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
 
 


