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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 53-
71 
Tid: 2021-05-05 kl. 09:00-15:50  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Närvarande 
Beslutande Per Eriksson (C) ordf. 

Monica Samuelsson (KD) 1:e vice ordf. 
Dan Sylvebo (-) 2:e vice ordf. närvarande §§ 59-71 
Elisabeth Wahlström (M) ersätter Dan Sylvebo (-) §§ 53-58 
Per Svenberg (S) 
Annki Stark (S) ersätter Aneth Amundson (S) §§ 53-65 
Irada Alieva Söderberg (S) ersätter Aneth Amundson (S) §§ 66-71 
Adam Starck (S) 
Hans Jarstig (KD) närvarande §§ 53-59 
Anton Axelsson (KD) ersätter Hans Jarstig (KD)  §§ 60-71 
Raymond Pettersson (C) 
Helen Skogelin Torvaldsson (BA) 
Mari Lindahl (L) §§ 53-59 
Jessica Hagård (C) ersätter Mari Lindahl (L) §§ 60-71 
Jon Hammarin-Heinpalu (MP) 
Kristina Nero (V) 
Gun Lusth (M) 
Olle Moln Teike (SD) 
Ulf Svensson (SD) 
 

Ersättare Irada Alieva Söderberg (S) 
Anton Axelsson (KD) 
Haykanush Vardanyan (KD) 
Jessica Hagård (C) 
Mari Lindahl (L) 
Monica Persson (MP) 
Henrik Dinkel (V) 
Elisabeth Wahlström (M) 
Ann-Katrin Löfstedt (M) närvarande §§ 53-71 
Maria Högberg (SD) 
 

Övriga Ulf Fransson t.f regional utvecklingsdirektör 
Peter Friberg, sektionschef samordning, uppföljning och analys 
Camilla Holm, budgetchef 
Anna Benderius VD Almi Jönköpings län § 59 
Henrik Laurelii, affärschef Almi Jönköpings län § 59 
Gustav Österström, VD Science Park § 59 
Anna Olsson, sektionschef hållbar utveckling § 59 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 53-
71 
Tid: 2021-05-05 kl. 09:00-15:50  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Mari Brander, sektionschef internationellt samarbete § 59 
Lars Wallström, controller § 59 
Ante Jankovic, sektionschef attraktivitet och livsmiljö §§ 60-62 
Lena Johansson, projektledare regional utveckling § 63 
Linda Byman, nämndsekreterare 

 
 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Linda Byman 
 
 
 

Justerare 

Per Eriksson (C) 
 
 
 

 Per Svenberg (S) 
 
 
 

 Kristina Nero (V)  
 

 
Protokollet är justerat 2020-     -     och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 53-
71 
Tid: 2021-05-05 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 53  
 
Upprop och val av protokollsjusterare 
 
Sammanträdet förklaras för öppnat, på grund av rådande pandemi och 
smittorisk utförs dagens nämndsammanträde digitalt via länk.  
 
Upprop förrättas. 
 
Nämnden utser Per Svenberg (S) och Kristina Nero (V) att justera 
protokollet tillsammans med ordföranden. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 53-
71 
Tid: 2021-05-05 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 54  
 
Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 53-
71 
Tid: 2021-05-05 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 55  
 
Föregående mötesprotokoll 
 
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 53-
71 
Tid: 2021-05-05 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 56  
 
Anmälan av informationshandlingar 
Diarienummer: RJL 2021/18 
 
Sammanställning av informationshandlingar anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 53-
71 
Tid: 2021-05-05 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 57  
 
Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: RJL 2021/15 
 
Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 53-
71 
Tid: 2021-05-05 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 58  
 
Inkomna remisser, promemorior och motioner 
 
Sammanställningen anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 53-
71 
Tid: 2021-05-05 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 59  
 
Informationsärenden och aktuell information 
 
Anna Benderius VD och Henrik Laurelii affärschef vid Almi Jönköpings 
län, informerar om verksamheten och arbetet med tillväxt och 
näringslivsutveckling i länet. 
 
Gustav Österström VD Science Park informerar om verksamhetens mål, 
affärsutveckling och samarbete med det lokala näringslivet och högskolan. 
 
Marie Brander sektionschef internationellt samarbete och Anna Olsson 
sektionschef hållbar utveckling, informerar om programmeringsarbetet för 
den regionala utvecklingsfonden ERUF och europeiska socialfonden ESF. 
 
Marie Brander informerar om React-EU, projekt i länet, regional 
exportsamverkan, utlysningar och affärsutvecklingscheckar.   
 
Controller Lars Wallström informerar om överenskommelsen med 
Jönköpings kommun gällande Jönköpings läns museums finansiering, hyror 
och lokalkostnader. Ärendet kommer att behandlas i regionstyrelsen. 
 
T.F regional utvecklingsdirektör Ulf Fransson informerar: 

 Ny ekonomichef vid regional utveckling Anna-Gun Grännö. 
 Utlysning av tjänsterna som ny kulturutvecklingschef samt ny 

verksamhetschef vid Smålands musik och teater. 
 Rekrytering  av ny verksamhetschef vid Tenhults 

naturbruksgymnasium pågår. 
 Regional utveckling ser över hanteringen av projektverksamhet, 

arbetsprocesser och handläggning av ärenden kopplat till den 
regionala utvecklingsstrategin. 

 Aktuellt från regionsamverkan Sydsveriges tre utskott, regional 
utveckling, infrastruktur och kultur.  

 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras för gruppmöten och lunch kl.11.30 och återupptas 
kl. 14.00. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 53-
71 
Tid: 2021-05-05 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 
 
Budgetchef Camilla Holm redovisar: 

 Månadsrapport per mars 2021. 
 Tidsplan budget 2022 med flerårsplan. 
 Skatteunderlagsprognos och egenfinansiering. 

 
Frågor besvaras och samtliga rapporter och presentationer anmäls och läggs 
till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 53-
71 
Tid: 2021-05-05 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 60  
 
Förlängning - Regional kulturplan och regional 
biblioteksplan 2018-2020 
Diarienummer: RJL 2016/2976 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

 Beslutar att förlänga planperioden av den regionala kulturplanen 
samt regional biblioteksplan till och med 2022-12-31. 

Sammanfattning  
Den regionala kulturplanen samt regional biblioteksplan är styrdokument 
för det kulturpolitiska området på regional nivå och omfattar hela det 
regionala kulturansvaret, inklusive fördelning av statliga och regionala 
bidrag till regional kultur. Kulturplanen samt regional biblioteksplan är 
förutsättningar för att Region Jönköpings län ska vara en del av 
kultursamverkansmodellen. 
 
Regionfullmäktige beslutade 2019-06-18 att förlänga den regionala 
kulturplanen till och med  år 2021. Utifrån pandemin så har det ej varit 
möjlighet att påbörja ett inkluderande arbete med revidering och 
framtagning av ny kulturplan under innevarande år. Arbetet med 
revidering av liggande kulturplan påbörjas tidig höst 2021. 
 
Den utökade förlängningen av den regionala kulturplanen samt regional 
biblioteksplan anmäls till regionfullmäktige som ett anmälningsärende. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-04-21 
 Regional kulturplan 2018-2020  

Beslutet skickas till 
Utbildning och kultur - stab 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 53-
71 
Tid: 2021-05-05 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 61  
 
Extra utlysning av arbetsstipendium med anledning av 
coronapandemin 2021 
Diarienummer: RJL 2021/515 

Beslut  
Nämnden 

 Godkänner förslaget om fördelning av 300 000 kronor till extra 
insatt arbetsstipendium från beslutad ram för krisstöd till kulturlivet. 

Sammanfattning  
De restriktioner som pandemin har medfört gör det svårt för kulturskapare 
att vara verksamma och få en inkomst. Denna insats har fokuserat på att 
stötta de i länet aktiva kulturskapare som är hårt drabbade ekonomiskt med 
anledning av pandemin.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-04-21 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-12 
 Beslut ANA 2021-02-24, Krisstöd för länets kulturliv med anledning 

av pandemin RJL 2021/209 

Beslutet skickas till 
Utbildning och kultur - stab 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 53-
71 
Tid: 2021-05-05 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 62  
 
Strategi för besöksnäringen i Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2021/683 

Beslut  
Nämnden 

1. Beviljar 603 000 kronor till projektet Besöksnäringsstrategi för 
Jönköpings län under förutsättning att övrig medfinansiering 
beviljas. 

2. Finansiering sker ur anslaget för 1:1-medel. 

Sammanfattning  
En väl förankrad besöksnäringsstrategi behöver arbetas fram för Jönköpings 
län för att utveckla besöksnäringen som drabbats hårt av pandemin. En 
strategi efterfrågas av både företagen och de främjande aktörerna och 
saknades även före pandemin. Arbetet ska göras i nära samarbete med 
Smålands Turism AB. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-04-21 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-07 
 Ansökan för projektet Besöksnäringsstrategi för Jönköpings län 

Beslutet skickas till 
Regional utveckling 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 53-
71 
Tid: 2021-05-05 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 63  
 
Remiss - Innovation som drivkraft – från forskning till 
nytta 
Diarienummer: RJL 2021/194 

Beslut  
Nämnden 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till 
Utbildningsdepartementet. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
förslag Innovation som drivkraft – från forskning till nytta SOU 2020:59  
 
Utredningen har behandlat frågan om en utvecklad struktur för 
innovationsstödet vid landets universitet och högskolor för att mer 
ändamålsenligt bidra till att stärka Sveriges innovationskraft och 
ekonomiska utveckling. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-04-21 
 Missiv daterad 2021-04-12 
 Förslag till yttrande daterad 2021-05-05 

Beslutet skickas till 
Utbildningsdepartementet 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 53-
71 
Tid: 2021-05-05 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 64  
 
Remiss - Utvecklingsstrategi för Östergötland 
Diarienummer: RJL 2021/260 

Beslut  
Nämnden 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Region Östergötland. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
förslag: Utvecklingsstrategi för Östergötland 
 
Utvecklingsstrategin för Region Östergötland är väl genomarbetad, 
pedagogiskt uppbyggd och lättillgänglig. Ett förtydligande och en 
fördjupning avseende samarbetet söderut är önskvärd. Infrastrukturens 
betydelse för regional utveckling behöver konkretiseras likaså det samarbete 
som finns inom Sydöstra sjukvårdsregionen med kopplingar till forskning, 
utbildning och näringslivsutveckling.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-04-21 
 Missiv daterad 2021-04-07 
 Förslag till yttrande 
 Utvecklingsstrategi för Östergötland daterad 2021-02-28  
 Förslag till yttrande daterat 2021-04-07 

Beslutet skickas till 
Region Östergötland. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 53-
71 
Tid: 2021-05-05 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 65  
 
Remiss - Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och 
naturvård i skogen (SOU 2020:73) 
Diarienummer: RJL 2021/237 

Beslut  
Nämnden 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Miljödepartementet. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad 
remiss, Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen, 
Skogsutredningens betänkande SOU 2020:73. Region Jönköpings län 
bedömer att den omfattande utredningen är genomarbetad och innehåller väl 
avvägda förslag i de polariserade frågorna om äganderätt, behovet av ökat 
uttag av biomassa och bevarande av biologisk mångfald. Region Jönköpings 
län anser att förslagen i utredningen rimmar väl med den regionala 
utvecklingsstrategin och stödjer förslagen. Då utredningen har ett nationellt 
perspektiv framhåller Region Jönköpings län vikten av att beakta de skilda 
förutsättningarna mellan norr och söder i den svenska skogen och att också 
beakta detta i den fortsatta utvecklingen av de lämnade förslagen.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-04-21 
 Missiv daterad 2021-03-31 
 Förslag till yttrande daterad 2021-05-05 
 Remiss - Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i 

skogen Skogsutredningens betänkande SOU 2020:73 

Beslutet skickas till 
Miljödepartementet 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 53-
71 
Tid: 2021-05-05 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 66  
 
Projekt - Stärka koppling mellan arbetsliv och skola 
Diarienummer: RJL 2021/603 

Beslut  
Nämnden 

1. Beviljar Region Jönköpings län, Regional utveckling, 500 000 kr. 
2. Finansiering sker med 250 000 kr ur det statliga anslaget 1:1, 

250 000 kr med RU-medel. 

Sammanfattning  
Hur stark är kopplingen idag mellan arbetsliv och skola i länets kommuner?  
Hur fungerar det systematiska arbetet i länets kommuner och bland 
arbetslivets aktörer när det gäller kopplingen mellan arbetsliv och skola? 
Syftet med förstudien är att stärka kopplingen mellan arbetsliv-skola och 
därmed stärka kompetensförsörjningen i Jönköpings län. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-04-21 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-06 
 Projektmedelansökan 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Pers Svenberg (S) yrkar bifall till förslaget. 

Beslutet skickas till 
Regional utveckling 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 53-
71 
Tid: 2021-05-05 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 67  
 
Projekt - Preview 
Diarienummer: RJL 2021/715 

Beslut  
Nämnden 

1. Beviljar Science Park Jönköping AB, 3 412 974 kr, under 
förutsättning att övrig medfinansiering infrias. 

2. Finansiering sker ur det statliga anslaget 1:1. 

Sammanfattning  
Science Park Jönköping och länets 13 kommuner gör insatser för att bidra 
till fler entreprenörer, fler tillväxtbolag och ett starkare regionalt 
innovationssystem. Detta är en unik plattform med nationella mått mätt och 
vi ser nu en möjlighet att addera på nästa nivå genom att tillhandahålla 
insatser inom trend- och framtidsspaning, digital transformation och grön 
omställning, i syfte att stärka det framtidsinriktade och 
omställningsfokuserade ledarskapet hos Science Park Jönköping och lokala 
beslutsfattare som står nära näringslivet. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-04-21 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-06 
 Projektmedelansökan 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Kristina Nero (V) yrkar bifall till förslaget. 

Beslutet skickas till 
Science Park Jönköping AB 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 53-
71 
Tid: 2021-05-05 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 68  
 
Projekt - Inkomst 4.0 Digi2 
Diarienummer: RJL 2021/697 

Beslut  
Nämnden 

1. Beviljar Almi Företagspartner Jönköping AB, 1 883 262 kr för 
projekt Inkomst 4.0 Digi2, under förutsättning att övrig 
medfinansiering infrias. 

2. Finansiering sker med 1:1-medel. 

Reservationer 
Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning  
Almi Företagspartner Jönköping AB söker som projektägare finansiering för 
projektet Inkomst 4.0 Digi2 i utlysningen2021:1 (ERUF) ”Stötta företags 
ökade tillväxt i EU-programområdet Småland och öarna” Projektet avser ta 
fram klassningsmetodik för att få praktisk hjälp till att komma igång med 
sin digitalisering, anpassad till den egna digitala mognaden. Uppkoppling av 
produktionsutrustningen för att mäta och samla in data, vilket ger vetskap 
om produktionens status, samt att några företag börjar mäta sin 
produktionseffektivitet och får metodik för att höja den och genom 
AI/dataanalys skapa förebyggande åtgärder som höjer processtabiliteten. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-04-21 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-31 
 Projektansökan  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Kristina Nero (V) yrkar avslag på projektet. 
 
Ordföranden Per Eriksson (C) yrkar bifall till presidiets förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer presidiets förslag under proposition mot Kristina Neros 
avslagsyrkande och finner presidiets förslag antaget. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 53-
71 
Tid: 2021-05-05 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutet skickas till 
Regional utveckling 
Almi Företagspartner Jönköping AB 

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 53-
71 
Tid: 2021-05-05 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 69  
 
Projekt - Medfinansiering Bizwood Småland 
Diarienummer: RJL 2021/682 

Beslut  
Nämnden 

1. Beviljar Region Kalmar län i samverkan med RISE och Träcentrum, 
651 261 kr till projekt Bizwood, under förutsättning att övrig 
medfinansiering infrias.  

2. Finansiering sker med 1:1-medel. 

Reservationer 
Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning  
Region Kalmar län söker som projektägare medfinansiering för projektet 
BizWood i utlysningen 2021:1 (ERUF) ”Stötta företags ökade tillväxt i EU-
programområdet Småland och öarna”.  Smålands träindustri består 
huvudsakligen av små och medelstora företag. För att utnyttja 
marknadspotentialen och öka innovationstakten behöver de förbättra och 
öka sina kontakter på europeiska och asiatiska marknaden och successivt 
utveckla träprodukterna mot högre förädlingsvärde. Och detta är helt i linje 
med målsättningen för att öka konkurrenskraften och 
internationaliseringsgraden i respektive regional utvecklingsstrategi hos 
samtliga småländska län. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-04-21 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-31 
 Projektansökan 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Kristina Nero (V) yrkar att ärendet återremitteras med följande motivering 
och fråga, vad har vinsten hittills varit för Region Jönköpings län? 
 
Ordföranden Per Eriksson (C) yrkar bifall till presidiets förslag och att 
ärendet ska avgöras idag. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslaget om återremiss under proposition mot att 
ärendet ska avgöras idag, och finner att ärendet ska avgöras idag. 
Därmed har förslaget om återremiss fallit. 
 
Därefter finner ordföranden att nämnden beslutar i enlighet med presidiets 
förslag. 

Beslutet skickas till 
Regional utveckling, Region Jönköpings län 
Region Kalmar län, Zhi Wang, Projektledare 

Beslutets antal sidor 
2
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§ 70  
 
Projekt - Vägar till hållbar utveckling 
Diarienummer: RJL 2019/3052 

Beslut  
Nämnden 

1. Avsätter 1 900 000 kr för en ökning av budgeten i projektet Vägar 
till hållbar utveckling för åren 2021-2023. Fördelningen över åren är 
480 000 kr för 2021, 1 000 000 kr för 2022 och 420 000 kr för 2023. 

2. Finansiering sker med 1 900 000 kr ur det statliga anslaget, 1:1 
medel. 

Sammanfattning  
I Januari 2021 meddelade Tillväxtverket att Näringsdepartementet 
övervägde ett förlängningsbeslut av det regeringsuppdrag som är grund till 
nuvarande projektfinansiering. Det nya beslutet kommer att innebära att 
projektet, kommer att förlängas till 31 maj 2023.  
För att anpassa vårt projekt till de nya förutsättningarna vill vi utöka 
projektet och dess budget med 1 900 000 kronor. Beloppet avser både täcka 
projektledning under förlängningen samt en utökning för att ta fram en 
innovativ modell för att mäta länets företag- och organisationers arbete med 
hållbar utveckling. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-04-21 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-07 

Beslutet skickas till 
Regional utveckling – Sektion för hållbar utveckling 

Beslutets antal sidor 
1
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§ 71  
 
Avslutning 
 
Nämnden tackar Ulf Fransson för tiden som tillförordnad regional 
utvecklingsdirektör och föredragande i nämnden. 
 
Sammanträdet förklaras för avslutat kl:15:50. 

Beslutets antal sidor 
1
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