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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
40-66 
Tid: 2022-03-30 kl. 10:00-16:40  

Plats: Kulturhuset Spira, Insikten 
  

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) 
Aneth Amundson (S) 
Adam Starck (S) 
Hans Jarstig (KD) 
Raymond Pettersson (C) 
Helen Skogelin Torvaldsson (BA) 
Mari Hultin (L) 
Jon Hammarin-Heinpalu (MP) 
Kristina Nero (V) 
Gun Lusth (M) 
Elisabeth Wahlström (M) ersätter Olle Moln Teike (SD) 
Ulf Svensson (SD) 
 

Ersättare Annki Stark (S) 
Irada Alieva Söderberg (S) 
Anton Axelsson (KD) närvarande §§ 40-50 
Jessica Hagård (C) 
Fredrik Sveningson (L) 
Monica Persson (MP) närvarande §§ 40-64 
Ann-Katrin Löfstedt (M) 
 

Övriga Anna Olsson, sektionschef hållbar utveckling §§ 40-47 
Marie Brander, sektionschef internationellt samarbete § 47, 50 
Johanna Stejdahl, projektstrateg § 47 
Ante Jankovic, sektionschef attraktivitet och livsmiljö § 47 
Ann-Christine Bärbäck, regionutvecklare § 50 
Lena Bohman, sakkunnig samhällsplanering §§ 51-55 
Anna-Gun Grännö, ekonomichef 
Karin Hermansson, regional utvecklingsdirektör §§ 51-66 
Peter Friberg, sektionschef §§ 51-66 
Thomas Strand, sektionschef kompetensförs. och utbildning §§ 57-60 
Magnus Jonsson, kulturutvecklingschef, §§ 61-65 
Linda Byman, nämndsekreterare 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
40-66 
Tid: 2022-03-30 kl. 10:00-16:40  

Plats: Kulturhuset Spira, Insikten 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 
 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Linda Byman 
 
 
 

Justerare 

Per Eriksson (C) 
 
 
 

 Aneth Amundson (S) 
 
 
 

 Gun Lusth (M)  
 

 
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 §§ 40-
66 
Tid: 2022-03-30 kl. 10:00  

Plats: Kulturhuset Spira, Insikten 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 40  
 
Upprop och val av protokollsjusterare 
 
Upprop förrättas. 
 
Nämnden utser Aneth Amundson (S) och Gun Lusth (M) att justera 
protokollet tillsammans med ordföranden. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 40-
66 
Tid: 2022-03-30 kl. 10:00  

Plats: Kulturhuset Spira, Insikten 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 41  
 
Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 40-
66 
Tid: 2022-03-30 kl. 10:00  

Plats: Kulturhuset Spira, Insikten 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 42  
 
Föregående mötesprotokoll 
 
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 40-
66 
Tid: 2022-03-30 kl. 10:00  

Plats: Kulturhuset Spira, Insikten 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 43  
 
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 §§ 40-
66 
Tid: 2022-03-30 kl. 10:00  

Plats: Kulturhuset Spira, Insikten 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 44  
 
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 §§ 40-
66 
Tid: 2022-03-30 kl. 10:00  

Plats: Kulturhuset Spira, Insikten 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 45  
 
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 §§ 40-
66 
Tid: 2022-03-30 kl. 10:00  

Plats: Kulturhuset Spira, Insikten 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 46  
 
Kurser och konferenser 

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

• Regional musik Sverige  RMS, Årsmötesdagar 27-29 april. 
Dan Sylvebo (-) ges möjlighet att delta. 

• Svensk Scenkonst branschdag 4-5 maj i Skellefteå. 
En från koalitionen ges möjlighet att delta. 

• Europaforum 2022 - Västsvenska EU-konferensen Ett nytt Europa, 
12-13 maj Falkenberg. 
Ordföranden Per Eriksson (C) deltar. 

• Politikermöte Europaforum 2022 - Västsvenska EU-konferensen, 
den 12 maj i Falkenberg.  
Ordföranden Per Eriksson (C) deltar. 

• Landsbygdsriksdagen 20-22 maj i Jönköping. 
Samtliga ordinarie ledamöter ges möjlighet att delta, boende ingår 
inte. 

• SKR:s kulturkonferens i Helsingborg, 14-15 juni. 
2 från koalitionen och 1 från oppositionen ges möjlighet att delta. 

• Agenda KULTUR, 3-4 maj kulturkvarteret i Örebro. 
Avstå från deltagande. 

 
Anmälan sker via nämndsekreteraren. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 40-
66 
Tid: 2022-03-30 kl. 10:00  

Plats: Kulturhuset Spira, Insikten 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 47  
 
Aktuell information 
 
Sektionschef Anna Olsson informerar: 

• Goda recensioner av uppsättningen Cyrano som framförs vid 
kulturhuset Spira. 

• Ukrainagrupp, samling för att motverka krigets påverkan på 
näringslivet.  

• Landsbygdsriksdagen 20-22 maj på Elmia i Jönköping. 
• Regional utveckling har monter på Almedalen. 
• Programarbete ERUF. 
• Portföljstyrning regionala utvecklingsmedel. 
• Återtåget med arbetsmiljöarbete. 
• Reviderad budgetstruktur: 

- Färre övergripande/generella strategiska mål  
- Färre och generella framgångsfaktorer  
- Väldefinierade uppdrag – Vad 
- Aktiviteter – Hur 

 
Marie Brander sektionschef internationellt samarbete, och projektstrateg 
Johanna Stejdahl redogör för Regional handlingsplan, nationellt program för 
Europeiska socialfonden 2021-2027, som är en del av EU:s 
sammanhållningspolitik. 
 
Ante Jankovic, sektionschef attraktivitet och livsmiljö informerar om 
regionalt evenemangsstöd och förslag till nya riktlinjer som kommer att tas 
fram. Region Jönköpings län vill aktivt medverka till att länsaktörer kan 
arrangera värdeskapande hållbara evenemang som bidrar till god livsmiljö. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 40-
66 
Tid: 2022-03-30 kl. 10:00  

Plats: Kulturhuset Spira, Insikten 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 48  
 
Månadsrapport 2022  
Diarienummer: RJL 2022/81 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

• Beslutar lägga månadsrapport per februari 2022 till handlingarna. 

Sammanfattning  
Ekonomichef Anna-Gun Grännö redovisar månadsrapport och resultat per 
februari 2022. Mätetal, målvärde och ANA nämndens ekonomiska resultat 
presenteras. 

Beslutsunderlag 
• Månadsrapport per februari 2022 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret - ekonomi 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 40-
66 
Tid: 2022-03-30 kl. 10:00  

Plats: Kulturhuset Spira, Insikten 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 49  
 
Årsredovisning 2021 
Diarienummer: RJL 2021/137 

Beslut  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

• Godkänner årsredovisning för 2021 avseende de delar som avser 
nämndens verksamhet och utgiftsområden. 

Sammanfattning  
Förslag till årsredovisning för 2021 har upprättats. I årsredovisningen 
redovisas hur de av fullmäktige uppsatta målen för ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv verksamhet liksom finansiella mål uppnåtts. Utifrån 
måluppfyllelsen är bedömningen att verksamheten under 2021 i Region 
Jönköpings län kännetecknas av god hushållning. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-03-29 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-01 
• Årsredovisning 2021 
• Barnbokslut 
• Hållbarhetsredovisning 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 
Regionledningskontoret ekonomi 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 40-
66 
Tid: 2022-03-30 kl. 10:00  

Plats: Kulturhuset Spira, Insikten 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 50  
 
Positionspapper skog Småland Blekinge Halland 
South Sweden 
Diarienummer: RJL 2022/516 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet föreslår 
regionstyrelsen  

• Godkänna föreliggande förslag för gemensamma positioner i 
samband med EU:s nya skogsstrategi 2030. 

Sammanfattning  
Under 2021 initierades ett arbete för ökad och tidig påverkan på EU-arenan 
inom Småland Blekinge Halland South Sweden. Arbetet syftar både till att 
ta fram ett positionspapper kring skog och att samtidigt utveckla en framtida 
arbetsform för påverkan i tidigt skede på EU-arenan. Positionen för skog tar 
sin utgångspunkt i att det är viktig att skogsrika regioner lyfter sina behov 
för att kunna skydda och bruka skogar på bästa hållbara sätt och att det är 
viktigt att lyfta fram detta i förhållande till EU:s skogsstrategi för 2030.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-03-16 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-24 
• Bakgrundsbeskrivning inkluderat förslag för gemensamma 

positioner i samband med EU:s nya skogsstrategi 2030.  
• Bildspel med bakgrund och förslag samt fakta om skogen i aktuell 

geografi. 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Per Svenberg (S) och Per Eriksson (C) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 40-
66 
Tid: 2022-03-30 kl. 10:00  

Plats: Kulturhuset Spira, Insikten 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 51  
 
Investeringsbidrag inom kommersiell service 
Diarienummer: RJL 2022/315 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet 

1. Avsätter 3 miljoner kronor till investeringsbidrag för butiker och 
bränslestationer på landsbygderna.  

2. Finansiering sker av statliga 1:1-medel.  

Sammanfattning  
Länsstyrelserna i landet har tidigare år haft medel från 
Landsbygdsprogrammet som kan gå till investeringsstöd till prioriterade 
dagligvarubutiker och drivmedelsstationer på landsbygderna. Länsstyrelsen 
i Jönköpings län hade medel för detta till och med 2021 men har inga medel 
för 2022. Regionerna i landet kan avsätta 1:1-medel för detta vilket ett antal 
regioner i landet redan har gjort.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-03-16 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-24 

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

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 40-
66 
Tid: 2022-03-30 kl. 10:00  

Plats: Kulturhuset Spira, Insikten 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 52  
 
Hemsändningsbidrag - Eksjö kommun 
Diarienummer: RJL 2022/149 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet 

1. Beviljar Eksjö kommun 121 080 kr i hemsändningsbidrag för 2021. 
2. Finansierings sker ur anslaget för 1:1-medel. 

Sammanfattning  
Ansökningar om hemsändningsbidrag har kommit in från Sävsjö, Nässjö, 
Eksjö och Vetlanda kommun. Ansökningarna avser kommunens kostnader 
2021 och bidraget kan utgå med högst 50 % av kostnaderna för 
hemsändningen. I år har färre kommuner än förra året sökt stödet och det 
har också sökt lägre belopp. Behovet av hemsändningar vara större i början 
av pandemin. Det innebär att det stöd som Region Jönköpings län betalar ut 
är ca. 708 000 kronor i år, (föregående år ca. 825 000 kr). 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-03-16 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-22 
• Ansökningarna från kommunerna 
• Regler om stöd till kommersiell service (SFS 2000:284) 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ulf Svensson (SD) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Eksjö kommun 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 40-
66 
Tid: 2022-03-30 kl. 10:00  

Plats: Kulturhuset Spira, Insikten 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 53  
 
Hemsändningsbidrag - Sävsjö kommun 
Diarienummer: RJL 2022/210 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet 

1. Beviljar Sävsjö kommun 43 725 kr i hemsändningsbidrag för 2021. 
2. Finansierings sker ur anslaget för 1:1-medel.  

Sammanfattning  
Ansökningar om hemsändningsbidrag har kommit in från Sävsjö, Nässjö, 
Eksjö och Vetlanda kommun. Ansökningarna avser kommunens kostnader 
för 2021och bidraget kan utgå med högst 50 % av kostnaderna för 
hemsändningen. I år är det färre kommuner än förra året som sökt stödet och 
de har också sökt lägre belopp. Fler hade behov av stödet under början av 
pandemin. Det sammanlagda stödet som Region Jönköpings län betalar ut 
för 2021 är ca. 708 000 kronor, (föregående år ca. 825 000 kr). 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-03-16 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-23 
• Ansökningar från kommunerna 
• Regler om stöd till kommersiell service (SFS 2000:284)  

Beslutet skickas till 
Sävsjö kommun 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 40-
66 
Tid: 2022-03-30 kl. 10:00  

Plats: Kulturhuset Spira, Insikten 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 54  
 
Hemsändningsbidrag - Vetlanda kommun 
Diarienummer: RJL 2022/429 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet 

1. Beviljar Vetlanda kommun 495 225 kr i hemsändningsbidrag för 
2021. 

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

Sammanfattning  
Ansökningar om hemsändningsbidrag har kommit in från Sävsjö, Nässjö, 
Eksjö och Vetlanda kommun. Ansökningarna avser kommunens kostnader 
för 2021 och bidraget kan utgå med högst 50 % av kostnaderna för 
hemsändningen. I år är det färre kommuner än förra året som sökt stödet och 
de har också sökt lägre belopp. Fler hade behov av stödet under början av 
pandemin. Det sammanlagda stödet som Region Jönköpings län betalar ut 
för 2021 är ca. 708 000 kronor, (föregående år ca. 825 000 kr). 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-03-16 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-22 
• Ansökningarna från kommunerna 
• Regler om stöd till kommersiell service (SFS 2000:284) 

Beslutet skickas till 
Vetlanda kommun 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 40-
66 
Tid: 2022-03-30 kl. 10:00  

Plats: Kulturhuset Spira, Insikten 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 55  
 
Hemsändningsbidrag - Nässjö kommun 
Diarienummer: RJL 2022/502 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet 

1. Beviljar Nässjö kommun 48 350 kr i hemsändningsbidrag för 2021. 
2. Finansiering sker ur anslaget för 1:1-medel. 

Sammanfattning  
Ansökningar om hemsändningsbidrag har kommit in från Sävsjö, Nässjö, 
Eksjö och Vetlanda kommun. Ansökningarna avser kommunens kostnader 
för 2021 och bidraget kan utgå med högst 50 % av kostnaderna för 
hemsändningen. I år har färre kommuner än förra året sökt stödet och 
samtliga har också sökt lägre belopp. 
Behovet har inte varit lika stort av hemsändning 2021 som det var under 
början av pandemin. Det innebär att det totala stödet Region Jönköpings län 
betalar ut för 2021 är ca. 708 000 kr, (föregående år ca. 825 000). 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-03-16 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-24 
• Ansökningar från kommunerna 
• Regler om stöd till kommersiell service (SFS 2000:284) 

Beslutet skickas till 
Nässjö kommun 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 40-
66 
Tid: 2022-03-30 kl. 10:00  

Plats: Kulturhuset Spira, Insikten 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 56  
 
Remiss - Regional utvecklingsstrategi Region Kalmar 
län 
Diarienummer: RJL 2021/2701 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

• Godkänner föreliggande yttrande som svar till Region Kalmar län. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
förslag Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030. 
 
En välskriven strategi med stor och positiv framtidstro. Dokumentet har en 
tydlig struktur med väl underbyggda argument som ger inriktning mot 
strategins målbild 2030. Däremot saknas en tydlig modell för hur samverkan 
och samarbete kan ske mellan gränsande regioner, betydelsen av gemensam 
infrastruktur nämns men utvecklas inte.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-03-16 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-04 
• Förslag till yttrande, Regional utvecklingsstrategi Kalmar län  

Beslutet skickas till 
Region Kalmar län 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 40-
66 
Tid: 2022-03-30 kl. 10:00  

Plats: Kulturhuset Spira, Insikten 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 57  
 
Projekt - Förstudie M2C e-commerce 
Diarienummer: RJL 2022/360 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

1. Beviljar Tekniska Högskolan i Jönköping AB, 596 844 kr för 
Förstudien M2C e-commerce, under förutsättning att övrig 
medfinansiering infrias. 

2. Finansiering sker med 1:1-medel. 

Sammanfattning  
Tekniska Högskolan i Jönköping AB söker som projektägare finansiering 
för Förstudien M2C e-commerce i utlysningen 2022:1 (ERUF) ”Förbereda 
framtida projekt” i EU-programområdet Småland och öarna. 
 
Det övergripande målet med förstudien och kommande initiativ är att stärka 
länets tillverkningsindustris hållbara utveckling och långsiktiga 
konkurrenskraft. Vid projetslut har förstudien identifierat hur de tillverkande 
företagens konkurrenskraft kan stärkas genom e-handel direkt till slutkund 
och hur de kan anta nya affärs-, logistik- och hållbarhetsutmaningar genom 
att delmålen uppnås. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-03-16 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-25 
• Projektansökan  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Per Svenberg (S) och Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till föreliggande 
förslag. 

Beslutet skickas till 
Regional utveckling 
Tekniska Högskolan i Jönköping AB 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 40-
66 
Tid: 2022-03-30 kl. 10:00  

Plats: Kulturhuset Spira, Insikten 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 58  
 
Projekt - Invest Jönköpings län, kapacitetsbyggnad för 
investeringsfrämjande 
Diarienummer: RJL 2022/496 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

1. Beviljar Region Jönköpings län 3 182 830 kr för att bedriva projektet 
Invest Jönköpings län – kapacitetsbyggande för 
investeringsfrämjande. 

2. Finansiering sker med 1 591 415 kr ur det statliga anslaget 1:1 samt 
med 1 591 415 kr ur regionala utvecklingsmedel. 

Sammanfattning  
Att främja utländska investeringar i länet är en viktig fråga ur flera aspekter 
då det på lång sikt stärker länets konkurrenskraft och attraktivitet. Region 
Jönköpings län har en viktig roll att fylla dels som samverkans- och 
avtalspart mot Business Sweden som är den som driver och leder arbetet 
nationellt, men också mot länets kommuner som är där de konkreta 
investeringsförfrågningarna och etableringarna sker. En bemannad resurs 
för arbetet på Region Jönköpings län till stöd för länets kommuner är därför 
viktigt att säkerställa. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-03-16 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-02 
• Projektmedelsansökan 

Beslutet skickas till 
Region Jönköpings län 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 40-
66 
Tid: 2022-03-30 kl. 10:00  

Plats: Kulturhuset Spira, Insikten 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 59  
 
Projekt - Koncept och kompetensutveckling för hotell- 
och restaurangnäringen 
Diarienummer: RJL 2022/514 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

1. Beviljar Region Jönköpings län, Regional utveckling, 707 651 kr. 
2. Finansiering sker med 353 826 kr ur det statliga anslaget 1:1,    

353 825 kr med RU-medel. 

Sammanfattning  
Regional utveckling vill med denna förstudie kartlägga behov av och 
tillgång till relevant utbildning inom hotell- och restaurangbranschen. 
Undersöka förutsättningar för en länsetablering av utbildningar inom hotell 
och restaurang, med ett regionalt respektive sydsvenskt upptagningsområde 
och undersöka förutsättningar för en etablering i Jönköpings län, som 
gastronomiskt centrum i Sverige, baserat på regionens råvaror, lokal 
produktion och småskalig livsmedelsförädling. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-03-16 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-02 
• Projektmedelansökan 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Per Svenberg (S), Mari Hultin (L) och Monica Samuelsson (KD) yrkar 
bifall till föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Regional utveckling 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 40-
66 
Tid: 2022-03-30 kl. 10:00  

Plats: Kulturhuset Spira, Insikten 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 60  
 
Läsårstider 2022-2023 naturbruksgymnasierna 
Diarienummer: RJL 2022/379 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

• Fastställer läsårstider 2022/2023 för Tenhults Naturbruksgymnasium 
och Stora Segerstad Naturbrukscentrum. 

Sammanfattning  
Enligt skollagen ska beslut om läsårets början och slut tas av huvudmannen 
för skolorna. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-03-16 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-30 

Beslutet skickas till 
Tenhults Naturbruksgymnasium 
Stora Segerstad Naturbrukscentrum 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 40-
66 
Tid: 2022-03-30 kl. 10:00  

Plats: Kulturhuset Spira, Insikten 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 61  
 
Översyn av regionala bidrag inom kulturområdet 
Diarienummer: RJL 2022/450 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

1. Godkänner att regionledningskontoret ges i uppdrag att göra en 
översyn av arrangörsbidraget under våren 2022. 

2. Godkänner att regionledningskontoret ges i uppdrag att göra en 
översyn av övriga kulturbidrag under 2023. 

Sammanfattning  
Utifrån dialog med civilsamhället och kulturaktörer, samt den statliga 
utredningen Så fri är konsten föreslås en översyn av samtliga kulturbidrag 
inom Region Jönköpings län. Arrangörsbidraget bör förändras redan under 
2022 som ett led i att stärka arrangörsledet efter pandemin. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-02-16 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-22 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret - Sektionen för kulturutveckling 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 40-
66 
Tid: 2022-03-30 kl. 10:00  

Plats: Kulturhuset Spira, Insikten 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 62  
 
Fördelning av statliga bidrag 2022 till 
kultursamverkansmodellens verksamheter 
Diarienummer: RJL 2021/2017 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

• Godkänner förslag till fördelning av statsbidrag inom 
Kultursamverkansmodellen.  

Sammanfattning  
Statens Kulturråd har för 2022 beviljat Region Jönköpings län 44 417 tkr i 
bidrag till Kultursamverkansmodellen att fördelas i enlighet med 
förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag. I jämförelse 
med 2021 års statsbidrag, har Kulturrådet ökat bidraget till Region 
Jönköpings län med 4 287 tkr. Fördelningen inom Kultursamverkans-
modellen, Region Jönköpings län, för 2022 grundar sig på underlag från 
verksamheterna inför Framställan till Kulturrådet samt prioriteringar som 
lyfts i beslut från Kulturrådet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-03-16 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-21 
• Framställan om statliga medel till regional kulturverksamhet inom 

kultursamverkansmodellen 2021 
• Beslut statliga medel till regionala kulturverksamheter inom 

kultursamverkansmodellen 2021   
• Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till 

regional kulturverksamhet  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Monica Samuelsson (KD) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Statens Kulturråd 
Regionledningskontoret - Sektionen för kulturutveckling 
Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 40-
66 
Tid: 2022-03-30 kl. 10:00  

Plats: Kulturhuset Spira, Insikten 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 63  
 
Remissversion - Biblioteksplan Region Jönköpings län 
2023-2025 
Diarienummer: RJL 2022/564 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

• Godkänner föreliggande förslag till remissversion av Biblioteksplan 
Region Jönköpings län 2023-2025. 

Sammanfattning  
Biblioteksplanen har tidigare ingått som en del i Regional Kulturplan men 
förändras i samband med revideringen till en separat handling för att bättre 
överensstämma med rådande riktlinjer och Bibliotekslagen. 
Biblioteksutveckling Region Jönköpings län blir det nya namnet på 
Regionbibliotek Region Jönköpings län i samband med att planen börjar 
gälla och används därför fortsättningsvis. Remissversionen av 
Biblioteksplan Region Jönköpings län 2023-2025 har tagits fram av 
Biblioteksutveckling Region Jönköpings län och Sjukhusbiblioteken 
Futurum och skickas ut på remiss fram till 2022-06-01. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-03-29 
• Missiv daterad 2022-03-21 
• Remissversion Biblioteksplan 2023-2025 
• Följebrev till remissversion 

Beslutet skickas till 
Regional utveckling - sektionen för kulturutveckling 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 40-
66 
Tid: 2022-03-30 kl. 10:00  

Plats: Kulturhuset Spira, Insikten 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 64  
 
Remissbehandling - Regional Kulturplan 2023-2025 
Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2022/525 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

• Godkänner föreliggande förslag till remissversion av Regional 
Kulturplan 2023-2025 Jönköpings län. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har under 2021/2022 reviderat Regional Kulturplan 
2018-2022. Detta enligt förordningen Förordning (2010:2012) om 
fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. 
Remissversionen har tagits fram i samarbete med regionala politiker, länets 
kommuner och civilsamhället. Den Regionala kulturplanen skickas ut på 
remiss fram till1 juni 2022.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-03-29 
• Missiv daterad 2022-03-07 
• Remissversion av Regional kulturplan 2023-2025 Jönköpings län,  
• Följebrev till remissversion av Regional kulturplan 2023-2025 

Jönköpings län 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Mari Hultin (L), Jon Hammarin-Heinpalu (MP), Kristina Nero (V), Adam 
Starck (S) och Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Regional utveckling - sektionen för kulturutveckling 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 40-
66 
Tid: 2022-03-30 kl. 10:00  

Plats: Kulturhuset Spira, Insikten 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 65  
 
Tillfälligt krisresidens för ukrainska kulturarbetare 
Diarienummer: RJL 2022/769 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

1. Godkänner tillfälliga medel för krisresidens för ukrainska 
kulturarbetare till en summa av 328 000 kr.  

2. Finansiering sker ur regionala utvecklingsmedel. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län ska stå upp för yttrandefrihet och mänskliga 
rättigheter. Sektionen för kulturutveckling vill skapa krisresidens för 
ukrainska konstnärer, genom en nationell samverkan inom nätverket 
SWAN. Fem residensplatser har identifierats i vårt län och en ekonomisk 
tillskjutning på 328 000 kr behövs för genomförande. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-03-29 
• Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-23 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Hans Jarstig (KD), Monica Samuelsson (KD), Per Eriksson (C), Per 
Svenberg (S), Mari Hultin (L), Jon Hammarin-Heinpalu (MP), Kristina 
Nero (V), Helene Skogelin Torvaldsson (BA) och Elisabeth Wahlström (M) 
yrkar bifall till föreliggande förslag. 
 
Ulf Svensson (SD) yrkar bifall till förslaget och överlämnar följande 
protokollsanteckning: 
”Sverigedemokraterna är positiva till att ge ukrainska flyktingar skydd och 
hjälp. Men vi ser en risk i att omedelbart erbjuda arvode till kulturpersoner 
som kommer direkt från kriget. De kan vara traumatiserade och ett 
arvode antyder även någon form av motprestation vilket bör hanteras med 
stor försiktighet.” 
 
Protokollsanteckningen noteras av ordföranden. 
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Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 40-
66 
Tid: 2022-03-30 kl. 10:00  

Plats: Kulturhuset Spira, Insikten 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

Beslutet skickas till 
Regional utveckling- Sektionen för kulturutveckling 

Beslutets antal sidor 
2 
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Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 40-
66 
Tid: 2022-03-30 kl. 10:00  

Plats: Kulturhuset Spira, Insikten 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 66  
 
Budgetarbete inför 2023  
 
Karin Hermansson, Regional utvecklingsdirektör, ekonomichef Anna-Gun 
Grännö och sektionschef Peter Friberg informerar om nämndens 
budgetarbete inför 2023. Budgetarbetet utgår från Region Jönköpings läns 
vision och värderingar. Budgetens utformning innehåll och struktur 
redovisas tillsammans med statistik för länets utveckling. 
 
Ett antal frågeställningar diskuteras gruppvis och redovisas av nämndens 
ledamöter. 

Beslutets antal sidor 
1 
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