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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  
§§ 1-15 
Tid: 2022-01-26 kl. 09:00-12:20  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Närvarande 
Beslutande Per Eriksson (C) ordf. 

Monica Samuelsson (KD) 1:e vice ordf. 
Dan Sylvebo (-) 2:e vice ordf. 
Per Svenberg (S) 
Annki Stark (S) ersätter Aneth Amundson (S) 
Adam Starck (S) 
Hans Jarstig (KD) 
Raymond Pettersson (C) 
Irada Alieva Söderberg (S) ersätter Helen Skogelin Torvaldsson (BA) 
Mari Lindahl (L) 
Jon Hammarin-Heinpalu (MP) 
Kristina Nero (V) 
Gun Lusth (M) 
Olle Moln Teike (SD) 
Ulf Svensson (SD) 
 

Ersättare Anton Axelsson (KD) 
Haykanush Vardanyan (KD) 
Jessica Hagård (C) 
Fredrik Sveningson (L) 
Ami Fagrell (V) 
Elisabeth Wahlström (M) 
Ann-Katrin Löfstedt (M) 
Maria Högberg (SD) 
 

Övriga Karin Hermansson, regional utvecklingsdirektör 
Peter Friberg, sektionschef samordning, uppföljning och analys 
Camilla Holm, budgetchef 
Ulrika Strånge, verksamhetscontroller § 9 
Anna Olsson, sektionschef hållbar utveckling § 10 
Christina Odén, regionutvecklare § 10 
Magnus Jonsson, kulturutvecklingschef §§ 11-15 
Anna-Gun Grännö, ekonomichef §§ 12-15 
Irene Tengberg Herrstedt,  personalrepresentant 
Linda Byman, nämndsekreterare 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  
§§ 1-15 
Tid: 2022-01-26 kl. 09:00-12:20  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Linda Byman 
 
 
 

Justerare 

Per Eriksson (C) 
 
 
 

 Per Svenberg (S) 
 
 
 

 Olle Moln Teike (SD)  
 

 
Protokollet är justerat 2022-     -     och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 1-
15 
Tid: 2022-01-26 kl. 09:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 1  
 
Upprop och val av protokollsjusterare 
 
På grund av rådande pandemi och smittorisk utförs dagens 
nämndsammanträde digitalt via länk.  
 
Upprop förrättas. 
 
Nämnden utser Per Svenberg (S) och Olle Moln Teike (SD) att justera 
protokollet tillsammans med ordföranden. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 1-
15 
Tid: 2022-01-26 kl. 09:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 2  
 
Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 
 
Adam Starck (S) anmäler följande tillägg som tas upp under punkten övrigt: 

• Ny YH-utbildning  

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 1-
15 
Tid: 2022-01-26 kl. 09:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 3  
 
Föregående mötesprotokoll 
 
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 1-
15 
Tid: 2022-01-26 kl. 09:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 4  
 
Anmälan av informationshandlingar 
Diarienummer: RJL 2022/3 
 
Sammanställning av informationshandlingar anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 1-
15 
Tid: 2022-01-26 kl. 09:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 5  
 
Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: RJL 2022/2 
 
Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 1-
15 
Tid: 2022-01-26 kl. 09:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 6  
 
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 §§ 1-
15 
Tid: 2022-01-26 kl. 09:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 7  
 
Kurser och konferenser 

Beslut  
Presidiet har tagit beslut om deltagande vid följande kurser och konferenser: 

• SKR Internationella dagen 2022, den 20 april. 
Per Svenberg (S) och Mari Hultin (L) deltar samt ytterligare en från 
oppositionen medges delta. 

• Länsteatrarnas vårmöte 2022, 6-8 april i Skellefteå. 
Adam Starck (S) ges möjlighet att delta. 

• Jordbrukspolitik för framtiden, den 26 januari. 
Avstår från deltagande. 

• Konstområdesdialoger inför arbetet med kulturplanen. 
Två från den politiska ledningen och en från oppositionen medges 
delta vid respektive tillfälle. 

 
Anmälan sker via nämndsekreteraren. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 1-
15 
Tid: 2022-01-26 kl. 09:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 8  
 
Aktuell information 
 
Regional utvecklingsdirektör, Karin Hermansson informerarar om pågående 
och aktuella ärenden inom regional utveckling. 
 
Sektionschef Peter Friberg informerar om, förordning (2003:596), bidrag för 
projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken. 
Projektets syfte är att uppnå målet för den regionala tillväxtpolitiken med 
koppling till strategin för länets utveckling. Tillgången styrs av 
bemyndigande och anslag. 
 
Frågor besvaras och samtliga rapporter och presentationer anmäls och läggs 
till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 1-
15 
Tid: 2022-01-26 kl. 09:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 9  
 
Intern kontrollplan 2022 
Diarienummer: RJL 2021/2331 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

• fastställer regionövergripande intern kontrollplan för 2022. 

Sammanfattning  
Enligt reglementet för intern styrning och kontroll ska nämnderna årligen 
fastställa en intern kontrollplan med utgångspunkt från den 
regionövergripande planen som fastställs av regionstyrelsen.  
Regionledningskontoret redovisar förslag till intern kontrollplan för 2022. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-01-12 
• Missiv daterat 2021-12-30 
• Intern kontrollplan 2022 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 1-
15 
Tid: 2022-01-26 kl. 09:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 10  
 
Remiss - Vägen mot fossiloberoende jordbruk 
Diarienummer: RJL 2021/2285 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

1. Ger presidiet i uppdrag att i dialog med presidiet för nämnden trafik, 
infrastruktur och miljö, ta fram ett gemensamt reviderat yttrande till 
Näringsdepartementet. 

2. Ärendet hanteras vid ett extra presidiemöte. 

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad 
remiss – Vägen mot fossiloberoende jordbruk SOU 2021:67. Region 
Jönköpings län bedömer att utredningen i stort lämnar relevanta förslag i 
viktiga frågor rörande omställningen till ett fossilfritt samhälle. Region 
Jönköpings län bedömer att utredningen på en övergripande nivå innehåller 
förslag som möter behoven av målavvägningar mellan konkurrenskraft, 
självförsörjning och klimatmål i det svenska jordbruket. Region Jönköpings 
län anser att förslagen i utredningen i stort ligger i linje med den regionala 
utvecklingsstrategin, den regionala livsmedelsstrategin och den nyss 
antagna strategin för smart specialisering. Region Jönköpings län vill lämna 
några inspel på hur förslagen kan utvecklas för att tydligare hantera de 
målavvägningar som finns mellan konkurrenskraft, självförsörjning och 
klimatmål.   
 
Remissen sambehandlas med nämnden för trafik, infrastruktur och miljö. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-01-12 
• Missiv daterad 2022-01-03 
• Förslag till yttrande daterad 2022-01-26 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 1-
15 
Tid: 2022-01-26 kl. 09:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden föreslår att presidiet tillsammans med presidiet för nämnden 
för trafik, infrastruktur och miljö tar fram ett gemensamt, reviderat yttrande 
till Näringsdepartementet. 
 
Gun Lust (M) överlämnar för Moderaterna följande protokollsanteckning: 
Utredningen föreslår att återbetalningen av dieselskatt ska fasas ut till år 
2030. Moderaterna menar att innan återbetalningen fasas ut, ska det finnas 
utvecklade kommersialiserade fossilfria maskiner och fordon på 
marknaden, så är ännu inte fallet. Moderaterna menar därför att slutdatum 
för utfasningen bör hållas öppet tills rätt förutsättningar för konvertering av 
fordons- och maskinpark råder. 
 
Utredningen är mycket tydlig med att utfasningen enbart är möjlig om 
jordbruksavdraget införs. Oftast har mindre jordbruk en maskinpark som är 
mer beroende av diesel än större jordbruk då dessa större har 
stordriftsfördelar och lättare kan investera i ny teknik. Moderaterna menar 
att det därmed finns en risk för utslagning av de mindre jordbruken då det 
föreslagna avdraget slår likvärdigt för samtliga jordbrukare och tar ingen 
hänsyn till den befintliga maskinparken. En utslagning av de mindre 
jordbruken riskerar att minska Sveriges självförsörjningsgrad och öka 
importen av mindre klimatvänliga produkter. Bidraget bör därför enligt 
Moderaterna utformas så att det tar hänsyn till mindre jordbruks 
möjligheter och förutsättningar. 
 
Ordföranden noterar protokollsanteckningen som biläggs till protokollet. 
 
Ulf Svensson (SD) överlämnar från Sverigedemokraterna förslag till 
yttrande enligt bilaga 1, samt yrkar avslag på ordförandens förslag om att ett 
gemensamt yttrande tas fram tillsammans med TIM- nämndens presidium. 
 
Ordföranden yrkar avslag på Sverigedemokraternas förslag till yttrande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer föreliggande förslag under proposition mot förslaget om 
att ta fram ett gemensamt yttrande tillsammans med TIM-nämndens 
presidium, och finner ordförandens förslag antaget. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 1-
15 
Tid: 2022-01-26 kl. 09:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Därefter ställer ordföranden Sverigedemokraternas förslag till yttrande mot 
förslaget om avslag, och finner att Sverigedemokraternas förslag avslås. 
 
Votering begärs där avslag (JA) ställs mot bifall (NEJ). 
 
JA - röstar följande ledamöter: 
Gun Lusth (M), Kristina Nero (V), Per Svenberg (S), Annki Stark (S), 
Adam Starck (S), Hans Jarstig (KD), Raymond Pettersson (C), Irada Alieva 
Söderberg (S), Mari Hultin (L), Jon Hammarin-Heinpalu (MP), Dan 
Sylvebo (-), Monica Samuelsson (KD) och Per Eriksson (C). 
 
NEJ - röstar följande ledamöter:  
Olle Moln Teike (SD) och Ulf Svensson (SD). 

Omröstningsresultat 
Nämnden har därmed avslagit Sverigedemokraternas yrkande med följande 
reslutat:13 JA-röster, mot 2 NEJ-röster. 

Beslutet skickas till 
Presidiet - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
3 

15



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 1-
15 
Tid: 2022-01-26 kl. 09:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 11  
 
Remiss -  Från kris till kraft – återstart för kulturen 
(SOU 2021:77) 
Diarienummer: RJL 2021/2369 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

1. Godkänner föreliggande yttrande som svar till Kulturdepartementet. 
2. I yttrandet görs följande tillägg under sammanfattningen i yttrandet: 

…. samt ge ökade möjligheter till regionala och kommunala 
prioriteringar och variationer utan statlig detaljstyrning. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjligheten att yttra sig över utredningen 
Från kris till kraft - återstart för kulturen. Utredningens förslag till insatser 
ska stärka förutsättningarna för kulturens återstart och utveckling under och 
efter covid.19-pandemin, samt möjliggöra ett starkt, hållbart och oberoende 
kulturliv i alla delar av Sverige. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-01-25 
• Missiv daterad 2022-01-19 
• Förslag till yttrande, Från kris till kraft – återstart för kulturen  
• Remiss Från kris till kraft – återstart för kulturen (SOU 2021:77) 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Monica Samuelsson  (KD) yrkar bifall till föreliggande förslag och det 
tillägg som lades av presidiet. 

Beslutet skickas till 
Kulturdepartementet 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 1-
15 
Tid: 2022-01-26 kl. 09:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 12  
 
Bidrag till folkhögskolor med annan huvudman än 
Region Jönköpings län 2022 
Diarienummer: RJL 2021/2733 

Beslut  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

1. Fastställer ersättning med 642 kronor per deltagarvecka för deltagare 
skrivna i F län som studerar på folkhögskolor inom länet. 

2. Fastställer att 400 kr per deltagarvecka i mobilitetsersättning skall 
tillämpas för deltagare skrivna i F län som studerar på folkhögskolor 
utanför länet. Detta gäller fram till att den nya överenskommelsen 
mellan regionerna träder i kraft hösten 2022. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län följer sedan lång tid tillbaka Sveriges Kommuner 
och Regioners (SKR) rekommendation som innebär att ersättning lämnas till 
folkhögskolor såväl inom som utanför länet för kurser som omfattar minst 
15 veckor. Nämndens budget år 2022 för folkhögskoleutbildning vid andra 
folkhögskolor än Regionens egna är 20,6 mnkr, varav 17,5 mnkr avser 
rörelsefolkhögskolor inom länet.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-01-22 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-28 
• SKR:s rekommendation om mobilitetsersättning till folkhögskolorna 

2022 

Beslutet skickas till 
Berörda folkhögskolor 
Regional utveckling 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 1-
15 
Tid: 2022-01-26 kl. 09:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 13  
 
Återrapportering - Villkorsbeslut 2021 
Diarienummer: RJL 2021/1957 

Beslut  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet föreslår 
regionstyrelsen 

• godkänna föreliggande återrapportering gällande villkorsbeslutet för 
2021. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län ska följa upp, utvärdera och årligen redovisa 
resultatet av det regionala utvecklingsarbetet till regeringen. Syftet med 
rapporteringen är att ge en bild av de insatser som regionen varit delaktiga i 
utifrån sitt regionala utvecklingsansvar samt att skapa ett lärande inom det 
område som återrapporteringen gäller.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-01-25 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-13 
• Återrapportering Villkorsbeslut  
• Villkorsbeslut 2021 – Utgiftsområde 19 och 22 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 1-
15 
Tid: 2022-01-26 kl. 09:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 14  
 
Månadsrapport 2021 
Diarienummer: RJL 2021/134 
 
Budgetchef Camilla Holm redovisar månadsrapport och resultat per 
december 2021. Mätetal, målvärde och ANA nämndens ekonomiska resultat 
presenteras. 
 
Månadsrapporten anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 1-
15 
Tid: 2022-01-26 kl. 09:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 15  
 
Övriga frågor 
 
Adam Starck (S) informerar om att Jönköpings kommun startat en YH-
utbildning inom musikproduktion. Och föreslår att Region Jönköpings län 
stötta projektet, samt ser över om Smålands musik och teater att kan ingå i 
styrelsen. 

Beslutets antal sidor 
1 

20



 

 

Sverigedemokraternas förslag till remissvar:  

Vägen mot fossil oberoende jordbruk (SOU 2021:67) 

Region Jönköping välkomnar utredningen om ett “Fossil oberoendejordbruk”. Sverige har 

höga ambitioner i miljöfrågorna, men det är viktigt att jord- och skogsbruket inte ensamt 

tvingas stå för de stora omställningskostnaderna. Första prioritet måste alltid vara en trygg 

och robust egenförsörjning av livsmedel under alla omständigheter. 

Helena Jonsson presenterar ett antal förslag för hur hon anser att Sverige ska agera. 

Skatteavdrag:  

Det är positivt att ett skatteavdrag föreslås för att minska beskattningen för branschen.  

Biopremie: 

En biopremie föreslås för de jord-, skogsbrukare som väljer att köra sina arbetsmaskiner på 

rena biodrivmedel. Det är ett incitament för den enskilde i den mån det är möjligt att välja. 

Dieselskatteåterbetalningen:  

Utredningen föreslår att dieselskatteåterbetalningen ska fasas ut. Dieselskatteåterbetalningens 

syfte är att svenska jord-, skogsbrukare ska ha möjlighet att konkurrera med utländska 

konkurrenter. Drivmedelskostnaden i Sverige är betydligt högre än kostnaden för drivmedel 

för konkurrenter i andra länder. Det beror dels på högre skatt i Sverige, EU-regelverket tillåter 

en lägsta dieselbeskattning om 20 öre/liter.  

Svenska lantbrukare betalar 2,81 kr/liter i skatt efter skatteåterbetalningen vilket fortfarande 

är högre än vad man i de flesta andra länder betalar. Den högre kostnaden i Sverige beror även 

på att vi i Sverige har miljö och klimatvänligare diesel än övriga EU. 

En utfasning av dieselskatteåterbetalningen innebär högre kostnader för svenska lantbrukare 

vilket enligt utredningen leder till nedläggning av svenska företag och ökad import av 

livsmedel från länder med sämre miljö- och klimatprestanda. En utfasning av 

dieselskatteåterbetalningen innebär alltså försämringar för miljö och klimat då det innebär 

minskad produktion i Sverige.  

Dieselskatteåterbetalningen behöver därför få vara kvar som tidigare, tillsammans med 

utökad skatteåterbetalning för alternativa miljövänliga dieselbränslen som HVO. 

Det viktigaste för Region Jönköpings län är att kompensera för de kostnadsökningar som 

branschen står inför då Sverige väljer att gå före våra konkurrentländer på miljö- och 

klimatområdet. Ett stort ansvar läggs på Jordbruksverket för att följa upp hur 

konkurrenskraften utvecklas. 
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