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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
67-78 
Tid: 2022-05-04 kl. 10:00-15:40  

Plats: Kulturhuset Spira, Insikten 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Närvarande 
Beslutande Per Eriksson (C) ordf. 

Monica Samuelsson (KD) 1:e vice ordf. närvarande §§ 67-74 
Anton Axelsson (KD) ersätter Monica Samuelsson (KD) §§ 75-78 
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) 
Helen Skogelin Torvaldsson (BA) 
Mari Hultin (L) 
Jon Hammarin-Heinpalu (MP) 
Kristina Nero (V) 
Gun Lusth (M) 
Olle Moln Teike (SD) 
Maria Högberg (SD) ersätter Ulf Svensson (SD) 
 

Ersättare Irada Alieva Söderberg (S) 
Anton Axelsson (KD) 
Jessica Hagård (C) 
Fredrik Sveningson (L) 
Monica Persson (MP) 
Lena Danås (V) 
Ami Fagrell (V) 
Elisabeth Wahlström (M) 
 

Övriga Karin Hermansson, regional utvecklingsdirektör 
Peter Friberg, sektionschef samordning, uppföljning och analys 
Anna-Gun Grännö, ekonomichef 
Christina Odén, regionutvecklare §§ 67-74 
Christina Nyemad, LRF lantbrukarnas riksförbund §§ 67-74 
Rose-Marie Winqvist, LRF lantbrukarnas riksförbund §§ 67-74 
Gabriella Rådberg, Länsstyrelsen §§ 67-74 
Peter Johansson, sakkunnig arbetsmarknad §74 
Jelena Trupina, projektledare §74 
Thomas Strand, sektionschef kompetensförsörjning och utbildning §75 
Magnus Jonsson, kulturutvecklingschef §§ 77-78 
Cajsa Löf, utvecklare kultur §§ 77-78 
Linda Byman, nämndsekreterare 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
67-78 
Tid: 2022-05-04 kl. 10:00-15:40  

Plats: Kulturhuset Spira, Insikten 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 
 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Linda Byman 
 
 
 

Justerare 

Per Eriksson (C) 
 
 
 

 Hans Jarstig (KD) 
 
 
 

 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 §§ 67-
78 
Tid: 2022-05-04 kl. 10:00  

Plats: Kulturhuset Spira, Insikten 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 67  
 
Upprop och val av protokollsjusterare 
 
Upprop förrättas. 
 
Nämnden utser Hans Jarstig (KD) 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 §§ 67-
78 
Tid: 2022-05-04 kl. 10:00  

Plats: Kulturhuset Spira, Insikten 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 68  
 
Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 67-
78 
Tid: 2022-05-04 kl. 10:00  

Plats: Kulturhuset Spira, Insikten 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 69  
 
Föregående mötesprotokoll 
 
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 67-
78 
Tid: 2022-05-04 kl. 10:00  

Plats: Kulturhuset Spira, Insikten 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 70  
 
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 §§ 67-
78 
Tid: 2022-05-04 kl. 10:00  

Plats: Kulturhuset Spira, Insikten 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 71  
 
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 §§ 67-
78 
Tid: 2022-05-04 kl. 10:00  

Plats: Kulturhuset Spira, Insikten 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 72  
 
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 §§ 67-
78 
Tid: 2022-05-04 kl. 10:00  

Plats: Kulturhuset Spira, Insikten 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 73  
 
Kurser och konferenser 
 
Presidiet har tagit beslut om deltagande vid följande kurser och konferenser: 

• Dun & Bradstreet, analysrapport ekonomisk tillväxt för 2020, den 7 
juni, Jönköpings tekniska högskola. 
Per Eriksson (C), Monica Samuelsson (KD) samt Olle Moln Teike 
(SD) ges möjlighet att delta. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 67-
78 
Tid: 2022-05-04 kl. 10:00  

Plats: Kulturhuset Spira, Insikten 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 74  
 
Informationsärenden och aktuellt 
 

• Regionutvecklare Christina Odén, Christina Nyemad och Rose-
Marie Winqvist från LRF lantbrukarnas riksförbund samt Gabriella 
Rådberg Länsstyrelsen informerar om arbetet med den regionala 
livsmedelsstrategin i Jönköpings län. Målet med strategin är en ökad 
och hållbar produktion av mat som samtidigt leder till fler jobb och 
tillväxt. 

 
• Peter Johansson, sakkunnig arbetsmarknad och projektledare Jelena 

Trupina informerar om förstudien om stärkt koppling mellan skola 
och arbetsliv. 
 

Karin Hermansson, regional utvecklingsdirektör informerar: 
• Samverkansavtal naturbruksgymnasium. 
• Fortsatt låg arbetslöshet i länet. 
• Riksrevisionens granskning av det regionala utvecklingsuppdraget. 

Rapport, den regionala utvecklingspolitiken, svaga förutsättningar 
för ett effektivt samlat statligt agerande. 

• Regional bred krissamverkan i Jönköpings län inom ramen för F-
samverkan. 

• Regionenen deltar under Almedalsveckan tillsammans med 
Jönköpings University och Jönköpings kommun. 

 
Frågor besvaras och samtliga rapporter och presentationer anmäls och läggs 
till handlingarna. 
 
Sammanträdet ajourneras kl.12.00 för lunch och återupptas kl. 13.00 då 
nämndens ledamöter gör en rundvandring i kulturhuset Spiras lokaler. 
Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 67-
78 
Tid: 2022-05-04 kl. 10:00  

Plats: Kulturhuset Spira, Insikten 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 75  
 
Ny trästrategi för Småland 2022-2025 
Diarienummer: RJL 2021/2003 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet föreslår 
regionfullmäktige 

• Anta förslaget på ny trästrategi med handlingsplan för 
smålandslänen. 

Sammanfattning  
Sedan 2011 har smålandslänen organiserat arbetet tillsammans vad gäller de 
trärelaterade frågorna via ett gemensamt arbete grundat på en antagen 
strategi med löpande handlingsplaner. I samband med att Skogsstrategin för 
Småland antogs under 2018 har de båda strategierna samordnats under 
gemensam ledning. Nu har tidigare trästrategi med handlingsplan reviderats 
och förnyats till föreliggande förslag.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-04-13 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-23 
• Trästrategi med handlingsplan för åren 2022-2025 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Per Svenberg (S), Hans Jarstig (KD), Mari Hultin (L) och Jon Hammarin 
Heinpalu (MP) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 67-
78 
Tid: 2022-05-04 kl. 10:00  

Plats: Kulturhuset Spira, Insikten 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 76  
 
Förändringar av riktlinjer för arrangemangsbidrag inför 
2022 
Diarienummer: RJL 2022/450 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

1. Godkänner förslag om permanent ändrat maxtak till 100 000 kr per 
år, gällande från 1 juli 2022. 

2. Godkänner förslag om permanent ändrat belopp per ansökan till ett 
maxbelopp om 30 000 kr, gällande från 1 juli 2022. 

3. Godkänner förslag om att arrangemangsbidraget även får innefatta 
hyra av extern lokal i samband med ett arrangemang, med ett 
maxbelopp på 4000 kr, gällande från 1 juli 2022. 

4. Godkänner förslag om tillfällig möjlighet till vinst för föreningar 
som huvudsakligen arrangerar kultur, med ett maxbelopp på 4000 kr, 
gällande från 1 juli till 31 december 2022. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har under dialog med civilsamhället sett ett behov av 
ändringar av maxtak och belopp per ansökan gällande arrangemangsbidrag. 
För att öka antalet arrangörer i länet, bör arrangemangsbidraget även 
innefatta hyra av extern lokal. Som en del av återstarten av arrangemang 
efter pandemin har behov framkommit om att en vinst på ett arrangemang 
bör vara möjlig för att arrangörer återigen ska kunna bygga upp 
arrangörsledet.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-04-13 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-04 
• Policy för bidragsgivning inom områdena folkhälsa, utbildning och 

kultur RJL 2019/2430 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Adam Starck (S) yrkar att maxtaket ändras till 100 000 kr per år, i yrkandet 
instämmer Mari Hultin (L), Kristina Nero (V), Jon Hammarin-Heinpalu 
(MP), Helen Skogelin Torvaldsson (BA) och Raymond Pettersson (C). 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 67-
78 
Tid: 2022-05-04 kl. 10:00  

Plats: Kulturhuset Spira, Insikten 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Olle Moln Teike (SD) yrkar bifall till föreliggande förslag, samt överlämnar 
för Sverigedemokraterna nedanstående tilläggs- och ändringsyrkanden 
gällande policy och riktlinjer för bidragsgivning: 
 
(Sidan 1) tilläggsyrkande, Komplettering till inledningstext: 
”Stöd ges inte till organisationer som uppmuntrar till etnisk eller kulturell 
enklavisering i syfte att skapa parallella samhällsstrukturer.” 
 
(Sidan 4) tilläggsyrkande, Bidrag till politiska ungdomsorganisationer: 
”Vid eventuellt överskott inom budgeterad utgiftsram skall medel tillföras 
kontot för regionstyrelsens oförutsedda utgifter.” 
 
(Sidan 5) ändringsyrkande, Bidrag till pensionärsorganisationer 
Kriteriet/meningen nedan tas bort: 
”Organisationen ska ha minst 1000 betalande pensionärsmedlemmar 
bosatta inom länet och lokalföreningar i minst fem av länets kommuner.” 
 
Per Svenberg (S) yrkar bifall till Adam Starcks yrkande, samt yrkar avslag 
på Sverigedemokraternas tilläggs- och ändringsyrkanden. I avslagsyrkandet 
instämmer Jon Hammarin-Heinpalu (MP), Per Eriksson (C), Kristina Nero 
(V), Mari Hultin (L) och Helen Skogelin Torvaldsson (BA). 
 
Gun Lusth (M) och Dan Sylvebo (-) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden stället Adam Starcks förslag under proposition mot 
föreliggande förslag, och finner Adam Starcks förslag om att höja maxtaket 
till 100 000 kr per år antaget. 
 
Därefter ställer ordföranden samtliga tilläggs- och ändringsyrkanden från 
sverigedemokraterna under proposition, bifall mot avslag och finner att 
dessa avslås. 

Beslutet skickas till 
Regional utveckling - sektionen för kulturutveckling 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 67-
78 
Tid: 2022-05-04 kl. 10:00  

Plats: Kulturhuset Spira, Insikten 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 77  
 
Riktlinjer - medel för att stärka det fria kulturlivet i 
Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2021/1807 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

• Godkänner föreliggande riktlinjer gällande medel inom kulturbidrag 
riktade till det fria kulturlivet. 

Sammanfattning  
Medel för att stärka det fria kulturlivet föreslås ha inriktningen 
kunskapsfördjupning och samfinansiering av projekt. På detta sätt stärker vi 
det fria kulturlivet i Jönköpings län. Insatser sker i dialog med fria 
kulturlivet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-04-13 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-04 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Adam Starck (S) och Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till förslaget. 

Beslutet skickas till 
Regional utveckling - sektionen för kulturutveckling 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 67-
78 
Tid: 2022-05-04 kl. 10:00  

Plats: Kulturhuset Spira, Insikten 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 78  
 
Månadsrapport 2022 ANA nämnden 
Diarienummer: RJL 2022/81 
 
Ekonomichef Anna-Gun Grännö, informerar och svarar på frågor om 
månadsrapport för mars 2022.  
 
Nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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