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PROTOKOLL 1(12) 

Diarienummer 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 1-17 
Tid: 2016-01-19 kl.13.00-16.25 

Plats: Regionens hus, sal A 

Närvarande: Beslutande: Malin Wengholm (M),   
Torbjörn Eriksson (KD),  
Maria Hörnsten (S),  
Jonas Magnusson (S),  
Anders Berglund (S),  
Martina Jansson (S), 
Annika Hansson (S)  
Jon Heinpalu (MP),  
Morgan Malmborg (SD) ersätter Anders 
Gustavsson (SD),  
Tomas Erazim (M),  
Gun Lusth (M),  
Per Eriksson (C),  
Jonas Lindahl (KD),  
Mari Lindahl (L),  
Lennart Karlsson (V), t.o.m. § 15 
Ersättare:  
Henrik Tvarnö (S) t.o.m. § 14 
Carina Bardh (M) 1:e ersättare 
Raymond Pettersson (C) t.o.m. § 9 
Margareta Andersson (KD) 1:e ersättare, ersätter 
Lennart Karlsson from § 16 
Valendona Dobra (S) 1:e ersättare 
 
Övriga: Ulrika Geeraedts, regional 
utvecklingsdirektör 
Mikael Gustafsson, sakkunnig näringsliv  
Karolina Borg, sakkunnig näringsliv 
Lars Wallström, controller 
Anna Sickeldal, ekonom 
Göran Stenström, ekonomichef § 16 
Gustav Österström, Science Park § 16 
Dan Friberg, Science Park § 16 
Julia Sandwall, Sandwall kulturproduktion § 16 
Lena Bohman Hjelmstedt, nämndsekreterare 
  

§1 Val av protokollsjusterare 
Nämnden utser Jonas Magnusson att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden. 
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§2 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag med tillägg av att 
Maria Hörnsten framför att man vid dagens sammanträde vill fatta 
beslut om motionen om etableringsstrategin som är utskickad som 
ett informationsärende.  
 

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

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

§5 Kurser och konferenser 
Beslut 

• Offentligägda Folkhögskolors intresseorganisation & 
Folkhögskoleföreningen inom SKL, 18 mars Stockholm 
Gun Lusth och Anders Berglund utses att delta. 

 

§6 
RJL 
2015/ 
710 

Budget 2016 för nämndens 
verksamhetsområden 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 
 

• Godkänna budget för nämndens verksamhetsområden 
• Inklusive revidering av beloppet för nämndens arvoden 

Sammanfattning 
Regionfullmäktige har i budget 2016 uppdragit till regionstyrelsen 
och nämnder att senast i december 2015 fastställa budget för de 
delar av verksamheten som utförs i egen regi. 
Mot bakgrund av sent beslut i fullmäktige kring regionstyrelsen 
och nämndernas budgetansvar har regionstyrelsen 2015-12-15 
godkänt budget för förvaltningens samtliga verksamhetsområden. 
Beslut har överlämnats till nämnden för fastställande. 
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Information i ärendet 
Regionfullmäktige har i budget för 2016 angivit mål för 
verksamheten och vilka förändringar som ska genomföras. 
Fullmäktige har också lämnat direktiv för regionstyrelsen och 
nämndernas arbete med budget för de egna 
verksamhetsområdena. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – Regional utveckling 
Utbildning och kultur 
 

§7 
RJL 
2015/ 
179 
 
 

Företagsjouren Jönköpings län 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• bevilja ”Företagsjouren Jönköpings län” för tiden  
2016-01-01—2016-12-31, ytterligare regionala 
utvecklingsmedel, enligt följande: 

  
 År: 2016 262 500 kr      

Sammanfattning  
Företagsjouren har bedrivits sedan mitten av 2009 i Jönköpings 
län och har med framgång medverkat till att rädda många 
arbetstillfällen och företag från nedläggning eller andra för 
regionen negativa konsekvenser. 
 
Sedan hösten 2013 har verksamheten varit del av och 
medfinansierad av Tillväxtverkets nationella projekt för denna typ 
av stödfunktioner. Tillväxtverkets medfinansiering har utgjorts av 
halva kostnaden, maximerat till 750 000 kr/år, vilket också t.o.m. 
2015 beviljats vårt län. I november 2015 har Tillväxtverket inför 
2016 ändrat förutsättningarna och drar ner sin medfinansiering 
med 35 %. 
Med tanke på den mycket korta framförhållningen från 
Tillväxtverket, samt att inte riskera att äventyra verksamheten för 
2016, har föreliggande tilläggsbeslut tagits fram som innebär att 
regionen fullt ut täcker den av Tillväxtverket aviserade 
neddragningen med 262 500 kr för 2016. 
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Region Jönköpings andel av finansieringen utgörs härefter av 
52,5%. 

Beslutsunderlag  

• Reviderad projektmedelsansökan till Tillväxtverket (2015-
12-07) 

• Regionförbundets beslut 2014-02-04, dnr: R20413 (RJL 
2015/179) 

Beslutet skickas till 
Tillväxtverket 
 

§8 
RJL 
2015/ 
2648 
 

UF integration 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• bevilja Ung företagsamhet 1 200 000 kr fördelat på tre år 
från statliga 1:1 medel för att genomföra projektet 
Integration som första steg till Företagande och 
Företagsamhet.  

Sammanfattning 
Projektets syfte är att öka andelen UF-företagare i målgrupper 
som är socialt prioriterade och traditionellt inte genomför UF-
företagande under sin gymnasietid. Detta kan exempelvis vara 
elever som är utrikesfödda, elever i behov av extra stöd eller 
elever med svaga socioekonomiska resurser.  
Under projektperioden skall verktyg skapas för att nå ovanstående 
målgrupper i större utsträckning. Mot bakgrund av den ökning av 
nyanlända vi sett till Sverige och vårt län samt de utmaningar 
kopplat till detta som länets skolor står inför kan projektet vara ett 
sätt att främja nyanländas väg in i egenförsörjning. Projektet 
förväntas efter projekttidens slut övergå till en del i ordinarie 
verksamhet. 

Beslutsunderlag  
• Projektansökan till RJL 
• Underlag till projektbeslut 
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Beslutet skickas till  
Ung företagsamhet 
 

§9 
RJL 
2015/ 
2689 
 

Affärsutvecklingscheckar till företag 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• avsätta 4 000 000 kr av statliga 1:1 medel för 
affärsutvecklingscheckar inom produktutveckling och 
internationalisering att fördela under 2016.  

Sammanfattning 
Affärsutvecklingscheckar kan sökas av länets företag enligt 
gällande kriterier. Stödet utgör max hälften av godkända, externa 
konsultinsatser. Satsningen i företaget förväntas medföra en 
positiv effekt på bedriven verksamhet i länet.  I 
beredningsprocessen av konsultcheckarna samverkar regionen 
med Almi Företagspartner, Länsstyrelsen, Business Sweden och 
Handelskammaren. Beviljade konsultcheckar som överstiger 100 
000 kr beslutas av nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet. Övriga beslut fattas enligt delegation av Regional 
utvecklingsdirektör. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – Regional utveckling 
 

§10 
RJL 
2015/ 
116 

 
 
 

Bidrag till politiska ungdomsorganisationer 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• Fördela bidrag per organisation enligt tabell 
Ungdomsorganisation Organisations-

bidrag 
Verksamhets- 
bidrag* 

       
Summa 

SSU       107 200         62 800  170 000 
CUF         60 200         37 300    97 500 
LUF         53 500         18 800    72 300 
MUF         91 600          38 600  130 200   
KDU         69 100         25 400    94 500 
Ung vänster         51 200                  0          51 200 
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Grön Ungdom                  0                  0             0 
SDU                  0                  0             0  
Summa       432 800       182 900  615 700 

* Fördelat utifrån antal aktiviteter i verksamhetsplan 2016 
 
SDU och Grön ungdom har inte inkommit med någon ansökan 
och Ung vänster har inte lämnat in verksamhetsplan. 

• Den kommande översynen av bidragregler även ska gälla 
reglerna för övriga organisationsbidrag. 

Reservationer 
Lennart Karlsson (V) reserverar sig mot att Ung vänster inte får 
något verksamhetsbidrag. 

Sammanfattning 
Regionfullmäktige har 2015-06-16, § 77, 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. 
Bidragets syfte är att främja barns- och ungdomars demokratiska 
fostran genom engagemang och deltagande i 
samhällsutvecklingen. Anvisat ramanslag för 2016 uppgår till 
719 000 kronor. 
 
Förslag på sammanträdet 
Lennart Karlsson (V) yrkar på att Ung Vänster ska få sitt 
verksamhetsbidrag och yrkar också på ett tilläggsförslag om att 
den tidigare beslutade översynen av bidragsregler även ska gälla 
övriga organisationsbidrag. 
Morgan Malmborg (SD) yrkar på avslag för samtliga bidrag till 
politiska ungdomsorganisationer med motiveringen: Partistöd 
utbetalas till partierna i regionfullmäktige. Detta stöd är väl 
tilltaget och borde räcka även till ungdomsorganisationerna. I 
spartider bör även politiken ta sitt ansvar. 
Jonas Magnusson (S) yrkar på att den kvarvarande delen av 
ramanslaget skall utgå som en extra tilldelning till de 
organisationer som har fått sina ansökningar godkända. 
Tomas Erazim (M) yrkar på att den kvarvarande delen av 
ramanslaget hanteras enligt presidiets förslag. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer Morgan Malmborgs avslagsyrkande mot 
presidiets förslag och finner att nämnden bifaller presidiets 
förslag. 
 
Ordföranden ställer Lennart Karlssons förslag om bidrag till Ung 
Vänster mot presidiets förslag och finner att nämnden bifaller 
presidiets förslag. 
Lennart Karlssons tilläggsförslag om att översynen av 
bidragsregler även ska gälla reglerna för övriga 
organisationsbidrag bifaller nämnden.  
 
Ordföranden ställer Jonas Magnussons förslag mot Tomas 
Erazims förslag och finner att nämnden bifaller Tomas Erazims 
förslag. Votering begärs med följande propositionsordning. De 
som bifaller Tomas Erazims förslag röstar Ja och de som bifaller 
Jonas Magnussons förslag röstar Nej. 
Ja röstar följande nio ledamöter: Morgan Malmborg (SD), Tomas 
Erazim (M), Gun Lusth (M), Per Eriksson (C), Jonas Lindahl 
(KD), Mari Lindahl (L), Lennart Karlsson (V), Torbjörn Eriksson 
(KD) och Malin Wengholm (M). 
Nej röstar följande sex ledamöter: Jonas Magnusson (S), Martina 
Jansson (S), Anders Berglund (S), Annika Hansson (S), Jon 
Heinpalu (MP) och Maria Hörnsten (S) 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga sökanden 
Utbildning och kultur 

 

§11 
RJL 
2015/ 
114 
 
 
 

Bidrag till ungdomsorganisationer 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• återremittera ärendet till regionledningskontoret. Ärendet 
kommer att tas upp igen på nämndens möte den 16 mars. 
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§12 
RJL 
2015/ 
114 
 
 
 

Bidrag till pensionärsorganisationer 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• Fördela bidrag per organisation enligt tabell 
 

Organisation Medlems- 
bidrag 

Lokalavdel- 

ningsbidrag 

Summa  

SPF Svenska Pensionärsförbundet        296 700         62 600  359 300 
PRO Pensionärernas Riksorganisation    415 400           60 000  475 400 
RPG Riksförb. pensionärsgemenskap      86 100          39 600   125 700 
SKPF Sv. kommunalpensionärsförbund    144 800           3 800  148 600 
Summa    943 000       166 000 1109000 

Sammanfattning 
Regionfullmäktige har 2015-06-16, § 77, fastställt bidragspolicyn 
för bidrag till organisationer och föreningar. 
Bidraget kan utgå till inom Region Jönköpings län verksam 
pensionärsorganisation vars huvudorganisation främjar 
pensionärers intressen och är öppen för medlemskap för alla 
pensionärer. 
 
Beslutet skicka till 
Berörda organisationer 
Utbildning och kultur 
 

§13 
RJL 
2015/ 
2727 
 
 
 

Bidrag till folkhögskolorna 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• Fördela bidrag per organisation enligt tabell 
Skola Elevveckor 

2015 Utfall 
Ersättning   
2015 
Utfall 

Elevveckor 
      2016 Ersättning 

    2016 

Ädelfors folkhögsk.           5 235  2 947 023          5 200   3 005 600 
S:a Vätterbygdens folkhögs            6 226  3 505 238          6 200   3 583 600 
Mullsjö Folkhögsk.           3 523  1 983 449          3 500   2 023 000 
June Folkhögskola           5 415  3 048 645          5 400   3 121 200 
Mariannelunds folkhögsk.           1 307     735 841          1 300       751 400 
Sommenbygdens 
folkhögskola 

        2 316 1 303 908          2 300 1 329 400 
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Braheskolan           519    292 197             500    289 000 
Ofördelat               200    120 800 
Summa       24 541 13 816 301        24 600 14 224 000 

Sammanfattning 
Regionfullmäktige har för år 2016 anvisat en budgetram på 17,6 
mnkr för folkhögskoleutbildning vid främmande folkhögskolor.  
 
Den ersättningsmodell som gäller sedan budget 2000 innebär att 
ersättning till folkhögskolor såväl inom som utanför länet 
lämnas i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings 
rekommendation d.v.s. för kurser som omfattar minst 15 veckor. 
  
Beslutet skicka till 
Berörda organisationer 
Utbildning och kultur            
 

§14 
 
 

Uppdrag till regionledningskontoret 
Regionala utvecklingsdirektören går igenom de uppdrag som 
nämnden gett regionledningskontoret. 

• Handlingsplaner kopplade till RUS:en, arbetet pågår och 
planerna tas upp på nämndens möte 27 april 

• Bidrag till festivaler, ärendet hanteras av regionstyrelsen 

• Samtliga projektansökningar skall redovisas för nämnden 
årligen på nämndmötet i juni samt i december. 

• Göra en bedömning av samordningsmöjligheter mellan 
Länsmuseet och andra funktioner inom regionens 
organisation, ärendet tas upp på nämndens möte 16 mars 

• Göra en analys hur man tillsammans med Smålands turism 
kan utveckla besöksnäringen, ägardirektiv redovisas för 
nämnden i mars. Ägardirektivet reglerar uppdraget. 

• Paul Petersons stiftelse, kriterier för att utse stipendiater, tas 
upp på nämndens möte 24 feb 

• Ta fram övergripande mål för nämndens verksamhet 2017, 
förslag tas upp på nämndens möte 16 mars 

• Upprätta uppföljningsbara uppdragsbeskrivningar med 
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samtliga verksamheter som ingår i 
kultursamverkansmodellen, information lämnas på 
nämndens möte 24 feb och beslut tas 16 mars 

• Upprätta uppföljningsbara handlingsplaner för de särskilda 
satsningar samt kulturpolitiska prioriterade mål som 
beskrivs i kulturplanen, information lämnas på nämndens 
möte 24 februari och beslut tas 16 mars. 

• Redogöra för formerna för kulturbidrag med en tydlig 
uppdelning av vad som är medel till egen verksamhet och 
vad som är externa bidrag. Ärendet tas upp på nämndens 
möte 16 mars. 

• Ta fram ett förslag på en strukturerad översyn över samtliga 
bidrag på kulturområdet, projektbidrag inom regional 
utveckling samt övriga organisationsbidrag inom regional 
utveckling. Ärendet tas upp på nämndens möte 16 mars. 

 

§15 
RJL 
2015/ 
1318 
 
 
 

Välkommen till Jönköpings län – motion om att 
inleda arbetet med en etableringsstrategi för 
Region Jönköpings län 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• Behandla motionen vid sammanträdet den 24 februari. 

Reservationer 
Den socialdemokratiska gruppen och miljöpartiets representant 
reserverar sig mot förslaget till förmån för sitt eget förslag att 
motionen ska besvaras vid dagens sammanträde 

Sammanfattning 
En informationshandling med fakta kring motionen är framtagen 
till dagens sammanträde som ett informationsärende för att tas 
upp för behandling på nästa nämndmöte. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Hörnsten (S) yrkar på att motionen behandlas idag och hon 
yrkar även bifall till motionen. 

Beslutsgång 
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Ordföranden ställer Maria Hörnstens förslag mot ordförandens 
förslag att motionen behandlas vid nästa sammanträde. 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
nämnden bifaller ordförandens förslag. Votering begärs med 
följande propositionsordning. De som bifaller ordförandens 
förslag röstar Ja och de och de som bifaller Maria Hörnstens 
förslag röstar Nej. 
Ja röstar följande nio ledamöter: Morgan Malmborg (SD), Tomas 
Erazim (M), Gun Lusth (M), Per Eriksson (C), Jonas Lindahl 
(KD), Mari Lindahl (L), Lennart Karlsson (V), Torbjörn Eriksson 
(KD) och Malin Wengholm (M). 
Nej röstar följande sex ledamöter: Jonas Magnusson (S), Martina 
Jansson (S), Anders Berglund (S), Annika Hansson (S), Jon 
Heinpalu (MP) och Maria Hörnsten (S). 
 

§16 
 

Informationsärenden 
• Mikael Gustafsson och Karolina Borg presenterar regional 

utvecklings arbete med näringslivsfrågor och introducerar 
Science Park 

• Gustav Österström och Dan Friberg, Science Park går 
igenom de mål som finns för deras verksamhet, kopplingar 
till RUS:en och förklarar vad de kan hjälpa företag med 

• Julia Sandwall redogör för sin studie om högre utbildningar 
i Jönköpings län med koppling till kulturella och kreativa 
näringar. 

 

§17 
RJL 
2016/ 
88 
 
 

Statliga medel för flyktingarbete – åtgärder 
Ordföranden informerar om ärendet som kommer att tas upp på 
regionstyrelsens möte 26 januari. Region Jönköpings län har 
tilldelats 59 miljoner kronor och av detta är enligt förslaget 5,5 
miljoner avsatta för projekt inom Arbetsmarknad/näringsliv och 
kultur och 8,8 miljoner inom Regional utveckling. 
Återredovisning skall ske löpande till nämnden. 
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Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 
    

Justeras 

 

Malin Wengholm Jonas Magnusson  
 
 
 
Protokollet är justerat 2016 -01  -      och justeringen är tillkännagiven på 
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
 


