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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
97-111 
Tid: 2022-06-22 kl. 10:00-15:15  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

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) närvarande §§ 97-110 
Hans Jarstig (KD) närvarande §§ 97-108 
Anton Axelsson (KD) ersätter Hans Jarstig (KD) §§ 109-111 
Monica Persson (MP) ersätter Raymond Pettersson (C) §§ 97-105 
Raymond Pettersson (C) närvarande §§ 106-111 
Anton Axelsson (KD ersätter Helen Skogelin Torvaldsson (BA) §§ 97-108 
Monica Persson (MP) ersätter Helen Skogelin Torvaldsson (BA) §§ 109-111 
Mari Hultin (L) 
Jon Hammarin-Heinpalu (MP) 
Kristina Nero (V) 
Gun Lusth (M) 
Olle Moln Teike (SD) 
Ulf Svensson (SD) 
 

Ersättare Monica Persson (MP) 
Lena Danås (V)) 
Elisabeth Wahlström (M) 
Maria Högberg (SD) 
 

Övriga Peter Friberg, sektionschef samordning, uppföljning och analys 
Anna-Gun Grännö, ekonomichef 
Lena Johansson, projektledare § 104 
Lennart Alves, bild- och form utvecklare § 104 
Marianne Ericsson, regionrevisionen § 104 
Per Hansson, regionrevisionen § 104 
Nenus Jidah, revisionschef § 104 
Mia Suntila, administrativ samordnare § 104 
Anna Olsson, sektionschef hållbar utveckling § 104 
Cajsa Löf, utvecklare kultur §§ 109-111 
Linda Byman, nämndsekreterare 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
97-111 
Tid: 2022-06-22 kl. 10:00-15:15  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Linda Byman 
 
 
 

Justerare 

Per Eriksson 
 
 
 

 Per Svenberg (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 §§ 97-
111 
Tid: 2022-06-22 kl. 10:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 97  
 
Upprop och val av protokollsjusterare 
 
Upprop förrättas. 
 
Nämnden utser Per Svenberg (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 §§ 97-
111 
Tid: 2022-06-22 kl. 10:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 98  
 
Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 97-
111 
Tid: 2022-06-22 kl. 10:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 99  
 
Föregående mötesprotokoll 
 
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 97-
111 
Tid: 2022-06-22 kl. 10:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 100  
 
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 §§ 97-
111 
Tid: 2022-06-22 kl. 10:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 101  
 
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 §§ 97-
111 
Tid: 2022-06-22 kl. 10:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 102  
 
Inkomna remisser, promemorior och motioner 
 
Sammanställningen per maj 2022 anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 

9



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 97-
111 
Tid: 2022-06-22 kl. 10:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 103  
 
Kurser och konferenser 
 
Presidiet har beslutat om deltagande vid följande kurser och konferenser: 

• Kultur för hälsa den 15 september i Gislaved. 
Två från Koalitionen och en från oppositionen medges delta. 
 

Anmälan sker via nämndsekreteraren. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 97-
111 
Tid: 2022-06-22 kl. 10:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 104  
 
Informationsärenden och aktuellt 
 

• Lena Johansson, projektledare redogör för projektet 
Kvalitetsutveckling 2.0, framtidsdriven förändringsledning. Projektet 
syftar till att stärka konkurrenskraft, kapacitet och 
förändringsledningsförmågan hos länets företag och organisationer.  

 
• Lennart Alves, bild- och form utvecklare, informerar om konstnärs- 

och krisresidenser och den nationella samverkan inom nätverket 
SWAN, Swedish artist residency network. Fem residensplatser finns 
i Region Jönköpings län. 

 
• Information och dialog med Regionrevisionen utifrån utförda och 

granskningar, under 2022 samt nämndens arbete med mål intern 
kontroll och uppföljning. Nämndens arbete med näringslivsfrågor, 
projekt och arbete i kulturutskottet m.m. diskuteras. 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl.12.00 för lunch och återupptas kl. 13.00. 
 

• Anna Olsson, sektionschef hållbar utveckling lämnar lägesrapport 
för arbetet i regionsamverkan Sydsverige och dess utskott, 
infrastruktur och kollektivtrafik, utskottet för regional utveckling 
och utskottet för kultur. 

 
• Sektionschef Peter Friberg informerar om aktuella projekt och 

ärenden inom regional utveckling. 
 
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 §§ 97-
111 
Tid: 2022-06-22 kl. 10:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 105  
 
Månadsrapport 2022 ANA nämnden 
Diarienummer: RJL 2022/81 
 
Ekonomichef Anna-Gun Grännö, informerar och svarar på frågor om 
månadsrapport per maj 2022.  
 
Nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 97-
111 
Tid: 2022-06-22 kl. 10:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 106  
 
Projekt - Nuläge och framtid, Regionala 
kompetensbehov, stärkt analys- och prognosarbete 
Diarienummer: RJL 2022/1304 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

1. Beviljar Region Jönköpings län, regional utveckling, 4 852 481 kr. 
2. Finansiering sker med 2 426 240 kr ur det statliga anslaget 1:1,        

2 426 241 kr med RU-medel. 

Sammanfattning  
I projektet ska Regional utveckling skapa ett systematiskt och strukturerat 
arbetssätt med att ta fram regionala kompetensbehov på kort och lång sikt. 
Den interna kompetensen ska stärkas när det gäller att ta fram, bearbeta, 
paketera och kommunicera ut dessa behovsunderlag i länet. Ett underlag 
som är grunden för ett framgångsrikt kompetensförsörjningsarbete i länet.   

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-06-09 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-23 
• Projektmedelansökan 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Jon Hammarin-Heinpalu (MP), Mari Hultin (L) Gun Lusth (M), Per 
Svenberg (S), Raymond Pettersson (C), Monica Samuelsson (KD), Hans 
Jarstig (KD) Dan Sylvebo (-) och Olle Moln Teike (SD) 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 §§ 97-
111 
Tid: 2022-06-22 kl. 10:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 107  
 
Budget 2023 med flerårsplan för 2024-2025 Nämnd för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
Diarienummer: RJL 2022/77 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

• Överlämna förslag till Budget och verksamhetsplan 2023 med 
flerårsplan för 2024-2025 till budgetberedningen. 

Reservationer 
Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Moderaterna reserverar sig till 
förmån för egna budgetförslag. 

Sammanfattning  
Nämnden redovisar i föreliggande skrivelse sitt förslag till Budget och 
verksamhetsplan 2023 med flerårsplan 2024-2025. Förslaget överlämnas till 
budgetberedningen. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-06-09 
• Missiv daterat 2022-06-03 
• Koalition för Region Jönköpings läns förslag till Budget och 

verksamhetsplan 2023 med flerårsplan 2024-2025 nämnd för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

• Kommunal synpunkter på budget 
• Vårdförbundets medskick till budget 
• Kommentarer från Vision Region Jönköpings län  
• SACOs synpunkter inför budget 2023 
• Sverigedemokraternas förslag till Budget och verksamhetsplan 2023 

med flerårsplan 2024-2025 
• Vänsterpartiets förslag till Budget och verksamhetsplan 2023 med 

flerårsplan 2024-2025 
• Moderaternas ändrings och tilläggsförslag inför budget 2023 

14



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 97-
111 
Tid: 2022-06-22 kl. 10:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden Per Eriksson (C) yrkar bifall till koalition för region 
Jönköpings läns förslag till budget och verksamhetsplan 2023 med 
flerårsplan 2024-2025. 
I yrkandet instämmer Mari Hultin (L), Monica Samuelsson (KD), Per 
Svenberg (S), Anton Axelsson (KD) och Jon Hammarin-Heinpalu (MP). 
 
Kristina Nero (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till budget 2023 
med flerårsplan för 2024-2025. 
 
Ulf Svensson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget 
2023 med flerårsplan för 2024-2025. 
 
Gun Lusth (M) yrkar bifall till Moderaternas ändrings och tilläggsförslag 
inför budget 2023. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer samtliga budgetförslag mot varandra och finner att 
nämnden godkänner Koalitionens förslag till budget och verksamhetsplan 
2023 med flerårsplan för 2024-2025 att överlämna till budgetberedningen. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 97-
111 
Tid: 2022-06-22 kl. 10:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 108  
 
Policy för regionalt stöd till civilsamhället 
Diarienummer: RJL 2022/1068 

Beslut  
Nämnden föreslår regionfullmäktige 

1. Anta Policy för regionalt stöd till civilsamhället. 
2. Att policy för regionalt stöd till civilsamhället ersätter den gamla 

policyn benämnd Policy för bidragsgivning inom områdena 
folkhälsa och utbildning och kultur. 

Sammanfattning  
En översyn har genomförts av Policyn för bidragsgivning inom områdena 
folkhälsa och utbildning och kultur. Detta arbete har lett fram till en ny 
policy med namnet Policy för regionalt stöd till civilsamhället. 
 
Ärendet sambehandlas med nämnd för folkhälsa och sjukvård och nämnd 
för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-06-09 
• Missiv daterat 2022-06-02 
• Förslag till ny policy för regionalt stöd till civilsamhället 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden Per Eriksson (C), Monica Samuelsson (KD), Raymond 
Pettersson (C) och Mari Hultin (L) yrkar bifall till föreliggande förslag. 
 
Ulf Svensson (SD) yrkar bifall till föreliggande förslag och lämnar för 
Sverigedemokraterna följande ändringsyrkanden:  
Under stycket ”Stöd till pensionärsorganisationer” 
Yrkar vi på att antalet ändras från 1000 medlemmar till 300 medlemmar. 
Samt att ”och tillhöra en riksorganisation” stryks från stycket. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 97-
111 
Tid: 2022-06-22 kl. 10:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 
Jon Hammarin-Heinpalu (MP) yrkar bifall till föreliggande förslag samt 
lämnar följande protokollsanteckning: 
”Överväg en mildare bedömning av tidsgränser gällande ”samtliga 
begärda handlingar”. Policyn kan skapa omöjliga hanteringsrutiner och 
osökbara bidrag.”  
 
Ordföranden medger att protokollsanteckningen biläggs protokollet. 
 
Gun Lusth (M) Överlämnar för Moderaterna följande tilläggsyrkande: 
Under punkten - Vid arbete med stöden är det särskilt viktigt att beakta: 

• Organisationer som verkar för att höja bildnings- och 
utbildningsnivån för invånare i hela länet. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden bifaller föreliggande förslag till policy för 
regionalt stöd till civilsamhället. 
 
Därefter ställer ordföranden Sverigedemokraternas ändringsyrkande under 
proposition och finner att de avslås. 
 
Slutligen ställer ordföranden Moderaternas tilläggsyrkande under 
proposition, bifall mot avslag, och finner att yrkandet avslås. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 97-
111 
Tid: 2022-06-22 kl. 10:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 109  
 
Tillfällig förstärkning till regional kulturverksamhet 
2022 
Diarienummer: RJL 2022/659 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

• Godkänner förslag till fördelning av tillfälligt verksamhetsbidrag till 
kultursamverkansmodellen. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har beviljats 1 022 000 kr i tillfällig förstärkning av 
bidrag till regional kulturverksamhet från Kulturrådet. Fyra verksamheter 
inom kultursamverkans-modellen i Jönköpings län har inkommit med 
äskanden och fördelning har skett utifrån dessa, med fokus på intäktsbortfall 
och ökade kostnader på grund av framskjuten verksamhet.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-06-22 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-10 
• Beslut om tillfällig förstärkning 2022, Kulturrådet 2020/659  
• Äskanden från verksamheter 2022/659 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Sverigedemokraterna genom Ulf Svensson (SD) och Olle Moln Teike (SD) 
yrkar på följande fördelning av verksamhetsbidrag: 

Jönköpings läns museum  362 500 
Vandalorum   194 000 
Riksteatern Jönköping   165 000 
ShareMusic & Performing arts  300 000 

 
Ordföranden Per Eriksson (C) yrkar bifall till föreliggande förslag, samt 
yrkar avslag på Sverigedemokraternas ändringsförslag. I yrkandet 
instämmer Monica Samuelsson (KD) och Mari Hultin (L). 
 
Kristina Nero (V) och Adam Starck (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 97-
111 
Tid: 2022-06-22 kl. 10:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer föreliggande förslag mot Sverigedemokraternas 
ändringsförslag och finner föreliggande förslag antaget. 

Beslutet skickas till 
Sektionen för kulturutveckling 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 97-
111 
Tid: 2022-06-22 kl. 10:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 110  
 
Projekt - Studie av innovationskraft och 
näringslivsförnyelse i Jönköpings Län 
Diarienummer: RJL 2022/1375 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

1. Beviljar projektet studie av innovationskraft och 
näringslivsförnyelse i Jönköpings Län 2 200 000 kr. 

2. Finansierings sker med 50% av statliga 1:1-medel och 50% av 
regionala utvecklingsmedel.  

Sammanfattning  
Projektet avser att genomföra en studie av hur innovation uppstår i 
näringslivet i Jönköpings län. Studien kommer att bidra med ökad kunskap 
om näringslivsstrukturerna, framför allt inom de mindre företagen, och 
förbättra möjligheterna till att stödja näringslivsutvecklingen i länet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-06-09 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-01 
• Projektansökan RU-medel 
• Projektansökan 1:1-medel 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Jon Hammarin-Heinpalu (MP) 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 §§ 97-
111 
Tid: 2022-06-22 kl. 10:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 111  
 
Övriga frågor 
 
Monica Samuelsson (KD) tackar alla för den gångna terminen och önskar en 
fin sommar. 
Ordföranden tackar samtliga och önskar en fortsatt fin sommar. 
Sammanträdet förklaras för avslutat kl.15:15 

Beslutets antal sidor 
1 
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