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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
16-34 
Tid: 2022-02-23 kl. 09:00-11:55  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Närvarande 
Beslutande Per Eriksson (C) ordf. 

Monica Samuelsson (KD) 1:e vice ordf. deltar ej i §31 pga. jäv ersätts då av 
Anton Axelsson (KD) 
Dan Sylvebo (-) 2:e vice ordf. 
Per Svenberg (S) deltar ej i §32 pga. jäv, ersätts då av Irada Alieva Söderberg (S) 
Annki Stark (S) ersätter Aneth Amundson (S) 
Adam Starck (S) 
Hans Jarstig (KD) deltar ej i §28 pga. jäv, ersätts då av Anton Axelsson (KD) 
Raymond Pettersson (C) 
Helen Skogelin Torvaldsson (BA) 
Mari Hultin (L) deltar ej i §§26, 28 pga. jäv, ersätts då av Fredrik Sveningson (L) 
Jon Hammarin-Heinpalu (MP) 
Kristina Nero (V) 
Gun Lusth (M) deltar ej i §28 pga. jäv ersätts då av Elisabeth Wahlström (M) 
Olle Moln Teike (SD) 
Ulf Svensson (SD) 
 

Ersättare Irada Alieva Söderberg (S) 
Anton Axelsson (KD) 
Haykanush Vardanyan (KD) 
Jessica Hagård (C) 
Fredrik Sveningson (L) 
Ami Fagrell (V) 
Elisabeth Wahlström (M) deltar ej i §32 pga. jäv 
Ann-Katrin Löfstedt (M) 
Maria Högberg (SD) 
 

Övriga Karin Hermansson, regional utvecklingsdirektör 
Peter Friberg, sektionschef samordning, uppföljning och analys 
Camilla Holm, budgetchef 
Anna-Gun Grännö, ekonomichef 
Magnus Jonsson, kulturutvecklingschef 
Ulrika Strånge, verksamhetscontroller §27 
Ante Jankovic, sektionschef attraktivitet och livsmiljö §28 
Thomas Strand, sektionschef kompetensförsörjning och utbildning 
§§29-32 
Irene Tengberg Herrstedt,  personalrepresentant SACO §§16-31 
Linda Byman, nämndsekreterare 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
16-34 
Tid: 2022-02-23 kl. 09:00-11:55  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Linda Byman 
 
 
 

Justerare 

Per Eriksson (C) 
 
 
 

 Adam Starck (S) 
 
 
 

 Kristina Nero (V)  
 

 
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 §§ 16-
34 
Tid: 2022-02-23 kl. 09:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 16  
 
Upprop och val av protokollsjusterare 
 
Dagens nämndsammanträde utförs digitalt via länk.  
 
Upprop förrättas. 
 
Nämnden utser Adam Starck (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 §§ 16-
34 
Tid: 2022-02-23 kl. 09:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 17  
 
Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag, med följande tillägg:  
 
Maria Högberg (SD) anmäler följande fråga som tas upp under punkten 
övrigt.  

• Uppstart av fritidsbank. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 16-
34 
Tid: 2022-02-23 kl. 09:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 18  
 
Föregående mötesprotokoll 
 
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 16-
34 
Tid: 2022-02-23 kl. 09:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 19  
 
Anmälan av informationshandlingar 
Diarienummer: RJL 2022/3 
 
Sammanställning av informationshandlingar anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 16-
34 
Tid: 2022-02-23 kl. 09:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 20  
 
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 §§ 16-
34 
Tid: 2022-02-23 kl. 09:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 21  
 
Inkomna remisser, promemorior och motioner 
 
Sammanställningen per januari 2022 anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 16-
34 
Tid: 2022-02-23 kl. 09:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 22  
 
Kurser och konferenser 

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

• Folkhögskoleföreningens årsmöte den 11 mars i Stockholm. 
1 från koalitionen samt Gun Lusth (M) ges möjlighet att delta. 

• Europaforum den 12-13 maj i Falkenberg. 
Presidiet återkommer med beslut om deltagande när programmet är 
klart. 

 
Sammanställning och rapporter över ledamöternas deltagande vid kurser 
och konferenser anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 16-
34 
Tid: 2022-02-23 kl. 09:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 23  
 
Aktuell information 
 
Karin Hermansson, regional utvecklingsdirektör informerar: 

• Samverkan i länet och kommundialoger med länets kommuner.  
• Ny överenskommelse med Länsstyrelsen. 
• Nationell information, bredbandsstöd, elektrifieringsstrategi, 

handlingsplan och nationell strategi samt nytt mandat till regionerna 
gällande kompetensförsörjning. 

• Handlingsplan kopplat till ESF under framtagande. 
• ERUF programmet lämnat till kommissionen. 
• Ny part i New European Bauhaus. 

 
Frågor besvaras, informationen anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 16-
34 
Tid: 2022-02-23 kl. 09:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 24  
 
Regional biblioteksplan 2022-2026 
 
Kulturutvecklingschef Magnus Jonsson informerar. 
Planperioden av den regionala biblioteksplanen har förlängts till och med 
2022-12-31. Processen kring revidering av den nya planen har påbörjats, en 
remissversion tas fram av regionbibliotekets arbetsgrupp och dialoger förs 
med kommunernas bibliotekschefer. 
 
Följande arbetsprocess presenteras: 

• 16/3 ANA-presidium, presentation och inriktning inför 
färdigställande av planen  

• 25/3 Förslag till remissversion klar 
• 30/3 ANA beslut om remissversion 
• April-maj remissperiod 
• Juni, bearbeta förslag 
• 24 augusti ANA-presidium   
• 7 september ANA-nämnden  
• 27 september, regionstyrelse 
• 4 oktober, beslut regionfullmäktige 

 
Frågor besvaras, informationen anmäls och läggs till handlingarna 

Beslutets antal sidor 
1 
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Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 16-
34 
Tid: 2022-02-23 kl. 09:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 25  
 
Kulturrådets anslagsfördelning till 
Kultursamverkansmodellen 2022 
Diarienummer: RJL 2021/2017 
 
Kulturutvecklingschef Magnus Jonsson informerar. 
Statens kulturråd har beviljat Region Jönköpings län bidrag om 44 417 000 
kr, att fördela i enlighet med förordningen (2010:2012) om fördelning av 
vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. 
 
Sektionen för kulturutveckling tar fram förslag till fördelning enlig 
inlämnad framställan och de prioriterade områdena i KUR:s beslut. 
Beslut tas i nämnden den 30 mars. 
 
Frågor besvaras, informationen anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 16-
34 
Tid: 2022-02-23 kl. 09:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 26  
 
Överenskommelse - interregionalt samarbete 
ShareMusic and Performing Arts 
Diarienummer: RJL 2020/730 
 
Mari Hultin (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

• Godkänner överenskommelse interregionalt samarbete om 
ShareMusic and Performing Arts. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län, Västra Götalandsregionen och Region Skåne ingår 
denna överenskommelse i syfte att reglera den gemensamma finansieringen 
av ShareMusic and Performing Arts. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-02-10 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-09  
• ShareMusic and Performing Arts, överenskommelse interregionalt 

samarbete  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Adam Starck (S), Kristina Nero (V), Monica Samuelsson (KD) och Fredrik 
Sveningson (L) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Sektionen för kulturutveckling 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 16-
34 
Tid: 2022-02-23 kl. 09:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 27  
 
Uppföljning - Intern kontrollplan 2021 
Diarienummer: RJL 2020/2492 

Beslut  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

• godkänner uppföljning av intern kontrollplan för 2021. 

Sammanfattning  
Regionledningskontoret återredovisar i en sammanfattanderapport resultatet 
av de kontrollmoment som genomförts inom ramen för den intern 
kontrollplan som nämnden beslutat för 2021. Rapporten redovisar 
iakttagelser/resultat av kontrollmomenten samt förslag till åtgärder. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-02-10 
• Missiv daterat 2022-02-02 
• Uppföljning av intern kontrollplan 2021, sammanfattande rapport. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 16-
34 
Tid: 2022-02-23 kl. 09:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 28  
 
Stöd till besöksnäringen inför sommaren 2022 – 
Nationell marknadsföring 
Diarienummer: RJL 2022/258 
 
Hans Jarstig (KD), Mari Hultin (L) och Gun Lusth (M) anmäler jäv och 
deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Beslut  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

1. Bevilja Smålands Turism AB 2 000 000 kr. 
2. Finansierings sker ur anslaget för regionala utvecklingsmedel. 

Sammanfattning  
Besöksnäringen har drabbats hårt av pandemin 2020–2022. Även sommaren 
2022 kommer att bli svår för företagare som verkar inom näringen i 
Jönköpings län. Därför vill Smålands Turism även i år satsa på en 
marknadsföringskampanj för att locka svenska besökare. Kampanjen 
genomförs tillsammans med Region Kronoberg. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-02-10 
• Ansökan från Smålands Turism 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Per Svenberg (S), Fredrik Sveningsson (L), Ulf Svensson (SD), Jon 
Hammarin-Heinpalu (MP), Helen Skogelin Torvaldsson (BA), Kristina 
Nero (V) och Elisabeth Wahlström (M) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Smålands turism 

Beslutets antal sidor 
1 

16



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 16-
34 
Tid: 2022-02-23 kl. 09:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 29  
 
Projekt - InsTrä 
Diarienummer: RJL 2019/1998 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

1. Beviljar Träcentrum Nässjö Kompetensutveckling AB, 277 700 kr, 
under förutsättning att övrig medfinansiering infrias. 

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

Sammanfattning  
Projektet InsTrä har arbetat aktivt och lyckosamt med struktur och upplägg 
för kompetensutveckling i företag inom trä, möbel och inredning sedan 
2020-01-01. Projektet har identifierat tre viktiga områden i samråd med 
Region Jönköpings län, vars bedömning är att det arbetet inte kan levereras 
inom ramen för projektets ordinarie tid och budget. Fokus under 
förlängningsperioden kommer ligga på utveckling av den pedagogiska 
metoden i den framtagna lärplattformen, spridning för tillämpning av 
struktur och metod för andra branscher i Jönköpings län och implementering 
för tillämpning i det reguljära utbildningssystemet.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-02-10 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-25 
• Förlängningsansökan 
• Budget förlängning bilaga 

Beslutet skickas till 
Träcentrum Nässjö Kompetensutveckling AB 

Beslutets antal sidor 
1 
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Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 16-
34 
Tid: 2022-02-23 kl. 09:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 30  
 
Projekt - Yrkestrainee, för ett hållbart och 
konkurrenskraftigt näringsliv i Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2021/2758 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

1. Bevilja Handelskammaren i Jönköpings län Service Aktiebolag, 
268 434 kr, under förutsättning att övrig medfinansiering infrias. 

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

Sammanfattning  
Handelskammaren vill i denna förstudie undersöka möjligheten att införa 
yrkestrainee i vår region och syftet är att få fler elever att välja de 
yrkesförberedande gymnasieutbildningarna, för att tillgodose näringslivets 
behov. Förstudien syftar till att identifiera samarbetspartners som potentiella 
arbetsgivare, kommuner samt skolor.  Förstudien ska även innehålla en 
inventering av aktuella organisationer och arbetssätt, avseende 
arbetsplatsförlagt lärande hos arbetsgivare och utbildningar.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-02-10 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-26 
• Projektmedelsansökan 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Mari Hultin (L), Ulf Svensson (SD) och Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till 
föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Handelskammaren i Jönköpings län Service Aktiebolag 

Beslutets antal sidor 
1 
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34 
Tid: 2022-02-23 kl. 09:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 31  
 
Projekt - Unga akademiker 
Diarienummer: RJL 2022/56 
 
Monica Samuelsson (KD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

1. Beviljar Nuvab Näringslivsutveckling i Vetlanda AB, 640 000 kr, 
under förutsättning att övrig medfinansiering infrias. 

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

Sammanfattning  
Projektet Unga Akademiker vill ta fram en långsiktig modell för att lösa tre 
olika utmaningar som projektets samverkande kommuner (Vetlanda, 
Värnamo och Tranås) identifierat. Att hjälpa unga akademiker att hitta 
sommarjobb/praktik/exjobb på hemmaplan som matchar deras utbildning, 
hjälpa företagen hitta rätt kompetens samt framtidssäkra kommande 
kompetensbehov och på långsikt öka kommunens invånarantal genom 
hemvändare.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-02-10 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-26 
• Projektmedelsansökan 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Raymond Pettersson (C), Gun Lusth (M), Kristina Nero (V) och Mari Hultin 
(L) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Nuvab Näringslivsutveckling i Vetlanda AB 

Beslutets antal sidor 
1 
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Tid: 2022-02-23 kl. 09:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 32  
 
Projekt - Growing green 
Diarienummer: RJL 2022/49 
 
Per Svenberg (S) och Elisabeth Wahlström (M) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggningen av ärendet. 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

1. Beviljar Almi Företagspartner 1 157 500 kr för att bedriva projektet 
Growing Green, under förutsättning att övrig finansiering infrias. 

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

Sammanfattning  
Hållbarhetsfrågans alla dimensioner är idag central för länets näringslivs 
utveckling och överlevnad, men samtidigt komplex. Redan genomförda 
projektinsatser visar på behov och intresse för fördjupade insatser, vilket 
Almi via strukturfondsprojektet Growing Green, nu avser att erbjuda. 
Arbetet kommer att bedrivas i nära samverkan med andra aktörer och 
projekt för att säkerställa största nytta för målgruppen samt 
resurseffektivitet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-02-10 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-27 
• Projektmedelansökan daterad 2021-12-16 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Jon Hammarin-Heinpalu (MP) och Mari Hultin (L) yrkar bifall till 
föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Almi Företagspartner i Jönköping AB 

Beslutets antal sidor 
1 
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34 
Tid: 2022-02-23 kl. 09:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 33  
 
Verksamhetsberättelse 2021 
Diarienummer: RJL 2021/137 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

• godkänner verksamhetsberättelse för 2021 avseende 
verksamhetsområden inom nämndens ansvarsområde. 

Sammanfattning  
I januari 2021 noterade nämnden förslag till budget och verksamhetsplan för 
förvaltningens verksamhetsområden som verkar inom nämndens 
ansvarsområde. Verksamhetsberättelserna för 2021 ger återrapportering av 
verksamhetsplan och budget. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-15 
• Verksamhetsberättelse 2021 Verksamhet inom regional utveckling, 

utbildning och kultur 
• Verksamhetsberättelse 2021 Regionledningskontor med 

verksamhetsnära funktion – för information 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret ekonomi 

Beslutets antal sidor 
1 
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34 
Tid: 2022-02-23 kl. 09:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 34  
 
Övrigt 
 
Maria Högberg (SD) ställer en fråga om införande av en fritidsbank är 
aktuell för region Jönköpings län. 
Ordföranden meddelar att detta inte är aktuellt i dagsläget. 
 
 
Ordföranden ber nämndens ledamöter notera följande datum: 

• 24 februari, digitalt möte, heldag och workshop med kulturverkstan 
inför revidering av kulturplanen. 

• 16 mars, digitalt möte, eftermiddag slutrapport och avstämning med 
kulturverkstan.  

• 30 mars, heldag nämndsammanträde fysiskt på kulturhuset Spira. 

Beslutets antal sidor 
1 
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