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PROTOKOLL 1(3) 

Diarienummer 

 

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 66-72 
Tid: 2015-08-24 kl.15.00-16.30 

Plats: Malin Wengholms tjänsterum, Regionens hus 

Närvarande: Beslutande: Malin Wengholm, ordf. 
Torbjörn Eriksson,  
Maria Hörnsten 
 
Övriga: Ulrika Geeraedts, regional 
utvecklingsdirektör t.o.m. § 68 
Carl-Johan Sjöberg, tf. direktör utbildning och 
kultur 
Lars Wallström, controller 
Lena Bohman Hjelmstedt, nämndsekreterare 
  

§ 66 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag med tillägg av 
information om Länsmuseets ekonomi och fråga om Österängens 
konsthall. 

§ 67 
RJL 
2015/ 
1236 

Remiss: Ett gemensamt ansvar för mottagandet 
av nyanlända 
Beslut 
Presidiet föreslår nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

• Godkänna föreliggande yttrande som svar till 
Arbetsmarknadsdepartementet 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har av Arbetsmarknadsdepartementet getts 
möjlighet att yttra sig över rubricerade promemoria. 
 

§ 68 
RJL 
2015 
1228 

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag 
Beslut 
Presidiet föreslår nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

• 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 
till projektbeslut”. Förlängningsbeslut fattas på delegation 
av regional utvecklingsdirektör och anmäls till nämnden. 
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• 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. 

§ 69 Kurser och konferenser 
• SKL:s kulturkonferens 2015 Öppet samhälle, 12-13 okt, 

Karlstad 
Tas upp i nämnden 9 sep med förfrågan om någon 
ledamot kan delta. 

• Höstmöte Regional Musik i Sverige, Malmö 30 sep-2 okt 
Läggs till handlingarna 

• Focus: WORK-Jämlik scen, 5 okt, Jönköping 
Maria Hörnsten utses 

• Låt oss prata om fristad 29-30 okt, Växjö 
Läggs till handlingarna 

 

§ 70 Länsmuseets ekonomi 
Beslut 
Presidiet beslutar 

• Ge regionledningskontoret i uppdrag att arbeta fram ett 
underlag ang. fortsatt hantering av bidraget till 
Länsmuseet till nämndens sammanträde 9 sep. 

 
Sammanfattning 
Lars Wallström informerar om vad man kommit fram till efter en 
analys av Länsmuseets ekonomi. Olika alternativ till lösningar 
diskuteras. 

§ 71 Planering inför kommande nämndmöten 
• 9 sep information från Business Sweden och 

Sverigeförhandlingen 
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• 7 okt ärenden kring handlingsplaner kopplade till RUS:en 
samt revidering av kulturplanen 

• 4 nov information om näringslivsfrågor 

§ 72 Österängens konsthall 
Maria Hörnsten tar upp frågan om bidraget till Österängens 
konsthall. Ordföranden meddelar att inget nytt har tillkommit i 
ärendet ännu.  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Malin Wengholm   
 
 
 
 
 


