
 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 171-186 

Tid: 2015-11-02, kl 13:00-15:30 

 

 

Plats: Regionens Hus, sal A    

§ 179 

RJL2015 

/2038 

Principer för projekt beslut  
Beslut 

Beslut i ärendet tas vid regionstyrelsens sammanträde den 17 november.  

Sammanfattning 

Regionledningskontoret har tagit fram ett förslag på principer för 

projektbeslut för att underlätta handläggningen av besluten. 

 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-10-26 

 

Förslag på sammanträdet 

Marcus Eskdahl meddelar att Socialdemokraterna inte deltar vid något 

beslut idag, ordföranden föreslår att beslut i ärendet tas vid 

regionsstyrelsens sammanträde.  

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen 

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Håkan Jansson 

Ordförande  

   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist   



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 100-107 

Tid: 2015-11-03, kl 13:00-15:55 

 

 

Plats: Sal A Regionens hus 

§ 104 

RJL 

2015/ 

2038 

 
Principer för projektbeslut  

Beslut 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård föreslår 

 regionsstyrelsen besluta att godkänna föreliggande principer 

för regionala utvecklingsprojekt 

 

Sammanfattning 

Regionledningskontoret har tagit fram ett förslag på principer för 

projektbeslut för att underlätta handläggningen av besluten. 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-10-07 

 

Förslag under sammanträdet 
Marcus Eskdahl ifrågasätter att ett beslut ska tas, då ärendet inte 

beretts i nämndens presidium. Eftersom ingen beredning har 

kunnat ske, tar inte Socialdemokraterna ställning i frågan vid 

dagens sammanträde utan återkommer med eventuella synpunkter 

vid sammanträdet med regionsstyrelsen. 

Miljöpartiet instämmer i Socialdemokraternas ställningstagande. 

Beslutsgång 

På ordförandens fråga godkänner nämndens övriga ledamöter 

förslaget till beslut.  

 

Beslutet skickas till 

Regionsstyrelsen 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 100-107 

Tid: 2015-11-03, kl 13:00-15:55 

 

 

Justeras 

 

 

 

 

 

Maria Frisk Lena Skaring Thorsén  

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 

 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 139-155 
Tid: 2015-11-04 kl.13.00-15.45 

 
Plats: Regionens hus, sal A 

§ 146 
RJL 
2015/ 
2038 

Principer för hur större regionala 
utvecklingsprojekt hanteras och ska redovisas 
i nämnden 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet föreslår 
regionstyrelsen besluta 

• Godkänna föreliggande principer för regionala 
utvecklingsprojekt efter tillägg av: 
- förklarande text om skillnaden på anslagsram och 
bemyndiganderam  
- Under Statliga medel ändra ”tilldelas mer medel under 
2015…” till ”har tilldelats mer medel under 2015 än 
tidigare år” 
- förklaring om att dessa medel kan användas av fler 
nämnder än ANA 
- förtydliga sista stycket om utvärdering av projekt över 2 
mnkr 

• Göra en översyn av hur principerna fungerar hösten 2017 
• Påpeka att övriga bidragsregler som togs av 

Regionfullmäktige 2015-06-16 inte påverkas av detta 
beslut. 

 Sammanfattning 
Regionledningskontoret har tagit fram ett förslag på principer för 
projektbeslut för att underlätta handläggningen av besluten. 
 
Förslag på sammanträdet 
Protokollsanteckning: Jon Heinpalu (MP) framför att hållbar 
tillväxt bör vara ett kriterium för att kunna söka projektmedel. 
 
Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 
 



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 

 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 139-155 
Tid: 2015-11-04 kl.13.00-15.45 

 

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Malin Wengholm Tomas Erazim  

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Anneli Andersson 



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 

 

 

Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö §§ 
101-109 
Tid: 2015-11-03 Kl.13.00-14.45 

 
Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 

§ 106 
RJL 
2015/ 
2038 

Principer för hur större regionala 
utvecklingsprojekt hanteras och ska redovisas 
i nämnden 
Beslut 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö föreslår 
regionstyrelsen besluta 

• Godkänna föreliggande principer för regionala 
utvecklingsprojekt efter tillägg av: 
- förklarande text om skillnaden på anslagsram och 
bemyndiganderam  
- Under Statliga medel ändra ”tilldelas mer medel under 
2015…” till ”har tilldelats mer medel under 2015 än 
tidigare år” 
- förklaring om att dessa medel kan användas av fler 
nämnder än ANA 
- förtydliga sista stycket om utvärdering av projekt över 2 
mnkr 

Sammanfattning 
Regionledningskontoret har tagit fram ett förslag på principer för 
projektbeslut för att underlätta handläggningen av besluten. 
Principerna avser bara de projekt där regionen är beslutande och 
de medel som Regional utveckling förfogar över. 
 
Beslut skickas till 
Regionstyrelsen 

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 

 

 

Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö §§ 
101-109 
Tid: 2015-11-03 Kl.13.00-14.45 

 
Justeras 

 

Rune Backlund Elin Rydberg  

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Anneli Andersson 



 

MISSIV  

2015-10-26 RJL 2015/2038 

  

 

   

Regionledningskontoret  

Avsändare  

Regionstyrelsen 

Principer för projektbeslut 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen godkänner föreliggande principer för regionala 

utvecklingsprojekt. 

 

Sammanfattning 
Regionledningskontoret har tagit fram ett förslag på principer för projektbeslut för 

att underlätta handläggningen av besluten. 

 

REGIONLEDNINGSKONTORET 

 

 

Agneta Jansmyr 

Regiondirektör 

 

 

 

 

 

 



 

       

2015-10-07 RJL 2015/2038 

  

 

   

Förvaltningsnamn  
Regional utveckling 
Annelie Svenningsson Rydell 
 

 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Principer för projektbeslut 
 

Regional utveckling 
Projektverksamheten inom den regionala tillväxtpolitiken ska bidra till arbetet 
med att genomföra regionala utvecklingsstrategier och andra strategier och 
program inom det regionala tillväxtarbetet, såsom strukturfondsprogrammen. 
Insatserna genomförs i samverkan mellan ett stort antal olika aktörer på lokal, 
regional, nationell och internationell nivå. Det innebär att utvecklingsprocesser 
och investeringar samordnas, vilket skapar förutsättningar för ett effektivt 
genomförande. Det stora antalet involverade aktörer ställer krav på ett starkt 
ledarskap, ett väl fungerande partnerskap såväl regionalt som nationellt samt 
strategier för att bibehålla ett långsiktigt perspektiv. 
 
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är regionens verktyg för att möta och 
hantera de utmaningar och möjligheter regioner ställs inför. Det regionala 
utvecklingsarbetet och de resurser som satsas från regionen, staten och EU skall 
vägledas av prioriteringarna i RUS. Följande prioriterade områden styr 
projektverksamheten: 

• Arbetsmarknad/näringsliv 
• Utbildning/forskning 
• Attraktivitet 
• Infrastruktur 
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Generella principer för samtliga stödformer 
I huvudsak prioriteras projekt som (utan inbördes ordning):   

• följer prioriteringarna i RUS samt särskilt beslutade strategier och program 
• stimulerar till nytänkande och utveckling 
• är strategiska och med en tillväxtinriktning 
• har ett regionalt mervärde 
• har ett tydligt fokus på hållbar tillväxt 
• bidrar till regional tillväxt och en god livskvalitet i regionen genom att 

höja länets attraktionskraft 
• omfattar fler än en kommun och är medfinansierade av berörda kommuner 
• har en tydlig strategi för uppföljning och utvärdering (lärande) 
• har en långsiktig ambition och strategi som sträcker sig utöver 

projektperioden 

Projektfinansiering  
Regional utvecklings projektfinansiering består av två delar, statliga medel samt 
regionala utvecklingsmedel. 

Statliga medel 
Regionernas styrdokument är årliga regleringsbrev (Regleringsbrev för budget 
året 2015 avseende anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19, 
Regional tillväxt). I regleringsbrevet fördelas statliga medel per region samt 
regionalt tillväxtansvarig, d.v.s. regioner, samverkansorgan och länsstyrelser. För 
år 2015 tilldelas Region Jönköpings län 45 miljoner kr i bemyndiganderam och 22 
miljoner kr i anslag. Regionen tilldelas mer medel under 2015, vilket är en 
konsekvens av att verksamhet förs över från Länsstyrelsen Jönköpings län till 
Regionen, vilket stärker Regionens regionala tillväxtansvar. Områden som förs 
över är företagsstöd samt kommersiell service.  

Principer för projektbeslut (exkl. företagsstöd, kommersiell service) 
Utöver de generella urvalskriterierna, beaktas följande: 
 Region Jönköpings län är i regel en av flera finansiärer till ett projekt och 

medfinansierar vanligtvis projekt med upp till 50 procent av den totala 
stödberättigade kostnaden.  

 Stödberättigade kostnader är egen personal, externa tjänster, 
lokalkostnader, övriga samt indirekta kostnader. 

 Investeringskostnader är inte stödberättigade. Exempel på sådana 
kostnader kan vara byggnationer samt vägbyggen. 

 Ordinarie verksamhet är inte stödberättigat. 
 Regionala utvecklingsmedel kan inte finansiera underskott i projekt. 
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 Horisontella kriterier skall beaktas. Särskilt fokuseras vid bedömning av 
projekten ”HUR” man avser arbeta med bl.a. jämställdhetsfrågan inom det 
avgränsade arbetet. 

 För projekt där huvuddelen av kostnaden är övriga kostnader samt om det 
sökta beloppet överstiger 2 miljoner kronor, kommer särskilt villkor att 
gälla. Det särskilda villkoret innebär ett krav om att en extern utvärdering 
görs av den sökande, med syfte att uppvisa den långsiktiga ekonomiska 
bärigheten av den tänkta projektinsatsen. Utvärderingskostnaden kan inte 
vara en retroaktiv kostnad i en eventuell projektansökan till regional 
utveckling. 

Regionala utvecklingsmedel 
Under 2015 har Regional utveckling tillförts 27,5 mkr av regionala utvecklings-
medel. Dessa medel kan hanteras något ”friare” än de statliga medlen, i den 
bemärkelsen att någon medfinansiering inte är ett krav.  
 
Utöver de generella urvalskriterierna, beaktas följande: 
 Projektinitiativ med 100 % finansiering via budget, vilket medger en 

flexibilitet att initiera olika insatser på regional nivå. 
 Regionala utvecklingsmedel kan också användas för att främja särskilda 

verksamheter av regionalt mervärde. 
 Stödberättigade kostnader är egen personal, externa tjänster, 

lokalkostnader, övriga samt indirekta kostnader. 
 Investeringskostnader är inte stödberättigade. Exempel på sådana 

kostnader kan vara byggnationer samt vägbyggen. 
 Ordinarie verksamhet är inte stödberättigat. 
 Regionala utvecklingsmedel kan inte användas för att finansiera fast 

anställd personal. 
 Regionala utvecklingsmedel kan inte finansiera underskott i projekt. 
 Horisontella kriterier skall beaktas. Särskilt fokuseras vid bedömning av 

projekten ”HUR” man avser arbeta med bl.a. jämställdhetsfrågan inom det 
avgränsade arbetet. 

 För projekt där huvuddelen av kostnaden är övriga kostnader samt om det 
sökta beloppet överstiger 2 miljoner kronor, kommer särskilt villkor att 
gälla. Det särskilda villkoret innebär ett krav om att en extern utvärdering 
görs av den sökande, med syfte att uppvisa den långsiktiga ekonomiska 
bärigheten av den tänkta projektinsatsen. Utvärderingen görs på bekostnad 
av den sökande men utvärderare utses av regionen. 
Uppdragsbeskrivningen för utvärderingen görs av den sökanden 
tillsammans med regionen där kostnaden för utvärderingen tydligt ska 
framgå. Utvärderingskostnaden kan inte vara en retroaktiv kostnad i en 
eventuell projektansökan till regional utveckling. 
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