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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
125-149 
Tid: 2022-10-12 kl. 10:00-16:40  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

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)  deltar ej §§14-142 pga. jäv 
Irada Alieva Söderberg (S) ers. Aneth Amundson (S) §§ 125-148 
Adam Starck (S) 
Haykanush Vardanyan (KD) ers. Hans Jarstig (KD) 
Raymond Pettersson (C) 
Jessica Hagård (C) ers. Helen Skogelin Torvaldsson (BA) 
Mari Hultin (L) 
Jon Hammarin-Heinpalu (MP) 
Lena Danås (V) §§ 125-148 
Gun Lusth (M) 
Olle Moln Teike (SD) 
Ulf Svensson (SD) 

Ersättare Fredrik Sveningson (L) 
Monica Persson (MP) §§ 125-148 
Mikael Ekvall (V)  §§ 125-134 
Elisabeth Wahlström (M) 
Ann-Katrin Löfstedt (M) §§ 125-148 
Maria Högberg (SD) §§ 125-148 
 

Övriga Karin Hermansson, regional utvecklingsdirektör 
Peter Friberg, sektionschef samordning, uppföljning och analys, digitalt 
Anna-Gun Grännö, ekonomichef 
Annette Frisk, folkhälsochef § 138 
Hjalmar Palmgren, konsult § 139 
Magnus Jonsson, kulturutvecklingschef 
Cajsa Löf, utvecklare kultur §§ 135-140 
Micael Ragnar, regionutvecklare §§ 141-144 
Mikael Gustafsson, sakkunnig näringsliv §§ 141-144 
Thomas Strand, sektionschef kompetensförsörjning utbildning  §§ 141-144 
Helene Berg, VD Smålands Turism § 149 
Katrin Löwe, projektledare besöksnäringsstrategi  § 149 
Johan Olofsson, svensk destinations utveckling § 149 
Ante Jankovic, sektionschef attraktivitet och livsmiljö § 149 
Linda Byman, nämndsekreterare 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
125-149 
Tid: 2022-10-12 kl. 10:00-16:40  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Linda Byman 
 
 
 

Justerare 

Per Eriksson 
 
 
 

 Adam Starck (S) 
 
 
 

 Lena Danås (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 §§ 
125-132, 135-149 
Tid: 2022-10-12 kl. 10:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 125  
 
Upprop och val av protokollsjusterare 
 
Upprop förrättas. 
 
Nämnden utser Adam Starck (S) och Lena Danås (V) att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
125-132, 135-149 
Tid: 2022-10-12 kl. 10:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 126  
 
Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 

Beslutets antal sidor 
1 

5



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
125-132, 135-149 
Tid: 2022-10-12 kl. 10:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 127  
 
Föregående mötesprotokoll 
 
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
125-132, 135-149 
Tid: 2022-10-12 kl. 10:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 128  
 
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 §§ 
125-132, 135-149 
Tid: 2022-10-12 kl. 10:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 129  
 
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 §§ 
125-132, 135-149 
Tid: 2022-10-12 kl. 10:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 130  
 
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 §§ 
125-132, 135-149 
Tid: 2022-10-12 kl. 10:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 131  
 
Kurser och konferenser 

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

• Region Jönköpings läns Hållbarhetsdag den 10 november. 
Mari Hultin (L) samt Gun Lust (M) delar, samt ytterligare en från 
den politiska ledningen medges delta. 
 

• Besöksnäring på agendan, den 30 november i Stockholm. 
Monica Samuelsson (KD) deltar. 
 

• Perspektiv på konstnärlig frihet, den 27 oktober i Stockholm. 
Mari Hultin (L) deltar. 
 

• DIGG - inspiration day,19 oktober på Elmia. 
Per Eriksson (C) och Monica Samuelsson (KD) deltar, samt en från 
oppositionen medges delta. 
 

• Folk och kultur 2023 i Eskilstuna. 
Nämndens 15 ordinarie ledamöter ges möjlighet att delta den 8-10 
februari, ersättare ges möjlighet att ta ordinarie ledamots plats. 
 

• Länsteatrarnas höstmöte, den 7 december i Sunne. 
Adam Starck (S) deltar. 
 

• Byar som bygger, 15 november i Växjö. 
Avstår från deltagande. 
 

• Mötesplats agenda 2030 den 22 november. 
Avstår från deltagande. 
 

• Kulturrättens höstträff den 9 november. 
Mari Hultin (L) deltar samt ytterligare en från den politiska 
ledningen och en från oppositionen ges möjlighet att delta. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
125-132, 135-149 
Tid: 2022-10-12 kl. 10:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

• Höstmöte FHF-Folkhögskoleföreningen för regionägda 
folkhögskolor. Digitalt möte den 17 november. 
Gun Lusth (M) ges möjlighet att delta 
 

• Kulturområdesdialoger 
En från den politiska ledningen och en från oppositionen ges 
möjlighet att delta vid respektive dialog. 

• Litteratur och yttrandefrihet 3 november kl. 15.00-17.00 
• Arkiv, museum och kulturarv 7 november kl. 14.00-16.00 
• Teater, dans, samtida cirkus och annan scenkonst 14 november 

kl. 15.00-17.00 
• Spelkultur 14 november kl. 15.00-17.00 
• Hemslöjd, bild och form 16 november kl. 15.00-17.00 
• Dialog kvällstid för de som inte kan delta på dagtid (alla 

konstformer) 16 november kl. 18.00-20.00 
• Kultur för barn och unga 17 november kl. 16.00-18.00 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
125-149 
Tid: 2022-10-12 kl. 10:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 132  
 
Kultur för hälsa 
 
Folkhälsochef Anette Frisk informerar om sektion för folkhälsa och 
sjukvårds arbete med Kultur för hälsa. Region Jönköpings län har ett brett 
utbud av skilda terapeutiska och kulturella slag inom sjukvård-, hälso- och 
kultursektorerna.  

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
125-132, 132-133, 135-149 
Tid: 2022-10-12 kl. 10:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 133  
 
RSS - Strategi för audiovisuell produktion i Sydsverige 
 
Konsult och filmproducent Hjalmar Palmgren informerar om Sydsvensk 
strategi för audiovisuell produktion som är ute på remiss. Strategin ska 
definiera och utveckla Sydsveriges position samt stärka förutsättningarna 
för ökad audiovisuell produktion. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
125-149 
Tid: 2022-10-12 kl. 10:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 134  
 
Aktuell information 
 
Karin Hermansson, regional utvecklingsdirektör informerar: 

• Gårdsrundan ägde rum 17-18 september. 
• Region Jönköpings län partner för utmärkelsen Årets unga ledande 

kvinna. 
• Aktuellt EU - grön omställning, energi, kompetensförsörjning. 
• Elkris och energiförsörjning, företag och hushåll påverkas. 

Lägesbedömning Jönköpings län. 
• Kommunikationskampanj för företag och innevånare angående 

energibesparing. 
 
Frågor besvaras och samtliga rapporter och presentationer anmäls och läggs 
till handlingarna. 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl.12.10 för lunch och återupptas kl. 13.00. 
Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
125-132, 135-149 
Tid: 2022-10-12 kl. 10:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 135  
 
Intern kontroll 1 
Diarienummer: RJL 2022/81 
 
Ekonomichef Anna-Gun Grännö redovisar delårsrapport 2, månadsrapport 
per augusti 2022 samt helårsprognos jämfört med budget. 
 
Rapporten anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
125-132, 135-149 
Tid: 2022-10-12 kl. 10:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 136  
 
Intern kontroll 1 - Delårsrapport 2 -2022 
Diarienummer: RJL 2022/83 

Beslut  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet föreslår 
regionfullmäktige 

• Godkänna delårsrapport per augusti 2022 för de delar som avser 
nämndens ansvarsområde. 

Sammanfattning  
Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en 
delårsrapport efter augusti. I delårsrapporten redovisas måluppfyllelse för 
regionfullmäktiges fastställda systemmätetal, status på de aktiviteter som 
ska stödja måluppfyllelse, bokslut per augusti samt ekonomisk 
helårsprognos. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-10-12 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-29 
• Delårsrapport augusti 2022  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
125-132, 135-149 
Tid: 2022-10-12 kl. 10:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 137  
 
Internkontroll 1 - Verksamhetsområdets delårsrapport 
nr 2 - 2022 
Diarienummer: RJL 2022/83 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

• godkänner delårsrapport 2 - 2022 avseende verksamhetsområden 
inom nämndens ansvarsområde. 

Sammanfattning  
I december 2021 noterade nämnden förslag till budget och verksamhetsplan 
för förvaltningens verksamhetsområden som verkar inom nämndens 
ansvarsområde. Delårsrapport 2 2022 ger återrapportering av 
verksamhetsplan och budget. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-10-12 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-29 
• Verksamhet inom Regional utveckling, utbildning och kultur 

delårsrapport 2 - 2022 
• Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion delårsrapport 

2 -2022 – för information 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret - ekonomi 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
125-132, 135-149 
Tid: 2022-10-12 kl. 10:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 138  
 
Motion - Kultur för hälsa 
Diarienummer: RJL 2021/1342 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

• Instämmer i nämnd för folkhälsa och sjukvårds förslag om att avslå 
motionen. 

Sammanfattning  
Kristina Nero, Bengt-Ove Eriksson, Elisabeth Töre och Mikael Ekvall, 
Vänsterpartiet föreslår i motionen Kultur för hälsa: 

• att en specifik tjänst inrättas för arbetet med ”Kultur för hälsa” 
• att en tjänst inrättas som koordinator mellan berörd vårdverksamhet 

/patienter/deltagare och kulturterapeuter/konstnärliga utövare. 
Nämnden för arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet har getts möjlighet 
att lämna synpunkter före beslut i nämnd för folkhälsa och sjukvård. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet 2022-09-21 
• Protokollsutdrag nämnd folkhälsa och sjukvård 2022-05-31 
• Motionssvar daterat 2022-05-24 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-05-17 
• Motionsunderlag daterat 2022-05-06 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-04-20 
• Motionsunderlag daterat 2022-04-12 
• Protokollsutdrag nämnden 2022-02-22 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-02-09 
• Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2021-08-19 
• Motion Kultur för hälsa 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Lena Danås (V) yrkar bifall till motionen. 
 
Olle Moln Teike  (SD) och Mari Hultin (L) yrkar att motionen avslås.  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
125-132, 135-149 
Tid: 2022-10-12 kl. 10:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på motionen, avslag mot bifall, och finner 
att nämnden föreslår att motionen avslås. 

Beslutet skickas till 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
125-132, 135-149 
Tid: 2022-10-12 kl. 10:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 139  
 
Remiss - Audiovisuell strategi Regionsamverkan 
Sydsverige 
Diarienummer: RJL 2022/2018 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

• Godkänner föreliggande yttrande som svar till Regionsamverkan 
Sydsverige. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
förslag Strategi audiovisuell produktion i Sydsverige. 
Syftet med strategin är att utveckla Sydsveriges position och att stärka 
förutsättningarna för en ökad audiovisuell produktion. Strategin ska bidra 
till en ökad tillväxt, attraktionskraft, såväl som att stärka Sydsveriges 
synlighet nationellt och internationellt och bidra till audiovisuella verks 
ställning som konstform. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-09-21 
• Missiv daterad 2022-09-14 
• Förslag till yttrande 
• Läsanvisning 
• Remiss - Audiovisuell strategi Regionsamverkan Sydsverige  

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

Beslutet skickas till 
Regionsamverkan Sydsverige 

Beslutets antal sidor 
1 

20



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
125-132, 135-149 
Tid: 2022-10-12 kl. 10:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 140  
 
Kultur- och arbetsstipendier 2022 
Diarienummer: RJL 2022/1256 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet   

1. Beviljar kulturstipendium 2022 med en summa på  
50 000 kr till: 

• Colm Ó Ciarnáin  
 

2. Beviljar arbetsstipendium 2022 med en summa på 175 000 kr 
fördelat 35 000 kr vardera till: 

• Carl-Oskar Jonsson –  konstnär 
• Leif Bergholtz – författare 
• Sandra Skavén – skådespelare 
• Erik Danielsson – fotograf 
• Henrik Svensk – konstnär/designer 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län vill med kultur- och arbetsstipendierna stödja och 
uppmuntra framstående verksamhet inom konstområdena: litteratur, 
folkbildning, dans, film och rörlig bild, musik, bild och form, hemslöjd, 
teater, museum och kulturarv. Den totala budgeten på 225 000 kr har 
fördelats på ett kulturstipendium på 50 000 kr och fem arbetsstipendier på 
175 000 kr (35 000 kr vardera).  
Ärendet har beretts i kulturutskottet för nämndenen arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kulturutskottet 2022-09-29 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-09-21 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-31 
• Ansökningar  
• Riktlinje och policy för bidragsgivning 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Adam Starck (S), Ulf Svensson (SD), Mari Hultin (L), Jon Hammarin-
Heinpalu (MP) och Lena Danås (V) yrkar bifall till föreliggande förslag. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
125-132, 135-149 
Tid: 2022-10-12 kl. 10:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

Beslutet skickas till 
Regional utveckling – sektionen för kulturutveckling 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
125-132, 135-149 
Tid: 2022-10-12 kl. 10:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 141  
 
Projekt - Smart utveckling 
Diarienummer: RJL 2022/2049 
 
Per Svenberg (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

1. Beviljar Almi Företagspartner Kronoberg AB, i samverkan med 
Almi Företagspartner Jönköping AB, Almi Företagspartner Gotland 
AB, samt Almi Företagspartner Kalmar AB, 3 058 945 kr för att 
bedriva projektet Smart utveckling.  

2. Finansiering sker ur det statliga anslaget 1:1. 
3. Beslut gäller under förutsättning att övrig finansiering infrias. 

Sammanfattning  
Projektets övergripande mål är att bidra till att fler små och medelstora 
företag (SMF) vill och kan växa hållbart genom att stödja och utveckla 
regionernas SMF med tillväxtpotential eller behov av förnyelse. Projektet 
Smart Utveckling ska bidra med att företag vidareutvecklar hållbara 
affärsmodeller för att bl a hantera nya försäljningskanaler, utveckla nya 
hållbara erbjudanden, effektivisera, digitalisera och generationsväxla. 
Projektet kommer att se möjligheter i affärsmodellen via regionernas 
styrkeområden samt att fler SMF prioriterar tid för strategiska frågor och 
målsättningar i projektet.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-09-21 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-05 
• Projektmedelansökan 

Beslutet skickas till 
Regional utveckling 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
125-132, 135-149 
Tid: 2022-10-12 kl. 10:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 142  
 
Projekt - Internationell acceleration Jönköpings län 
och Gotland 
Diarienummer: RJL 2022/2145 
 
Per Svenberg (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

1. Beviljar Almi Företagspartner Jönköping AB 3 753 876 kr för att 
bedriva projektet Internationell accelerator Jönköpings län och 
Gotland, under förutsättning att övrig finansiering infrias. 

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

Sammanfattning  
Jönköpings län genererar stora exportintäkter till landet och har många 
företag som förmår att konkurrera på den internationella marknaden, vilket 
borgar för robust och hög sysselsättning med åtföljande hög skattekraft. För 
att vidmakthålla positionen och stödja fler företag att satsa på hållbar export 
behövs ständig utveckling av stödfunktionerna, där befintlig 
projektverksamhet visat sig fungera väl. För att ytterligare stärka och 
vidmakthålla arbetet avses i föreliggande nya projekt föra in ytterligare 
verktyg och arbetsformer, dessutom kommer man att samverka med 
Gotlands län i detta drygt treåriga regionalfondsprojekt som omsluter 13,8 
miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-09-21 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-07 
• Projektmedelsansökan inkommen 2022-09-05 

Beslutet skickas till 
Almi Företagspartner Jönköpings län AB 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
125-132, 135-149 
Tid: 2022-10-12 kl. 10:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 143  
 
Projekt - R3 
Diarienummer: RJL 2022/2146 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

1. Beviljar Jönköpings Tekniska Högskola 1 999 999 kr för att bedriva 
projektet R3, under förutsättning att övrig finansiering infrias. 

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

Sammanfattning  
Den stora och för länet betydelsefulla trähusindustrin har på senare år 
drabbats hårt av stigande råvarupriser samt material och komponentbrist, 
främst förorsakat av en pandemi samt kriget i Ukraina. I syfte att verka för 
robusta, hållbara och cirkulära material- och komponentflöden har 
föreliggande projekt arbetats fram som i sin tur bygger på ett uttalat behov i 
branschen samt genomförda förstudier. Projektet som löper på drygt tre år, 
omfattar alla tre smålandslänen som också medfinansierar tillsammans med 
regionala fonden. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-09-21 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-07 
• Projektmedelsansökan inkommen 2022-09-06 

Beslutet skickas till 
Tekniska Högskolan i Jönköping AB 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
125-132, 135-149 
Tid: 2022-10-12 kl. 10:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 144  
 
Projekt - Valideringslyft i Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2022/2227 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

1. Beviljar Region Jönköpings län, Regional utveckling, 1 381 955 kr 
under förutsättning att övrig medfinansiering infrias. 

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

Sammanfattning  
Projektets fokus kommer att vara att skapa en fungerande regional struktur 
för validering som långsiktigt möjliggör en fungerande regional 
kompetensförsörjning. Vi kommer då att öka förmågan att använda 
validering som ett verktyg inom både utbildning och bransch samt över 
gränserna. När projektet är slut så finns det en stärkt samverkan och regional 
kunskap bland aktörer som validerar. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-09-21 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-08 
• Projektmedelansökan 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Per Svenberg (S), Gun Lusth (M) och 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 §§ 
125-132, 135-149 
Tid: 2022-10-12 kl. 10:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 145  
 
Evenemangsbidrag - Handbolls VM 
Diarienummer: RJL 2022/1680 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

1. Stödjer evenemanget med 500 000 kr. 
2. Finansiering sker ur anslaget för regionala utvecklingsmedel. 
3. Utbetalning av medel sker 2023. 

Sammanfattning  
Sverige och Polen delar på värdskapet för Handbolls-VM som äger rum i 
januari 2023. Jönköping är en av fem svenska städer där matcher kommer 
att spelas. Fyra landslag kommer under tre dagar att spela i Husqvarna 
Garden. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-09-21 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-24 
• Ansökan från Destination Jönköping  

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

Beslutet skickas till 
Destination Jönköping 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
125-132, 135-149 
Tid: 2022-10-12 kl. 10:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 146  
 
Sammanträdesplan 2023 ANA 
Diarienummer: RJL 2022/1458 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

• Fastställer sammanträdesplan för 2023 för nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet enligt följande: 
25/1, 1-2/3, 29/3, 3/5, 31/5, 21/6, 6/9, 11/10, 15/11 samt 14/12. 

Sammanfattning  
Förslag till sammanträdesplan för 2023 har tagits fram för nämnd för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-09-21 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-08-24 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-08 
• Sammanträdesplan 2023 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
125-132, 135-149 
Tid: 2022-10-12 kl. 10:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 147  
 
Valärende - Kulturutskottet 
Diarienummer: RJL 2022/2017 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

• Utser Lena Danås (V) till ny ledamot i Kulturutskottet under 
resterande mandatperiod. 

Sammanfattning  
Kristina Nero (V) har valt att lämna sitt uppdrag från Kulturutskottet och ett 
nyval behöver göras. 
Vänsterpartiet har föreslagit att Lena Danås (V) utses till ny ledamot vid 
Kulturutskottet efter Kristina Nero. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-09-21 
• Avsägelse av uppdrag 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 
Lena Danås 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
125-132, 135-149 
Tid: 2022-10-12 kl. 10:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 148  
 
Övriga frågor 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

• Utser Per Eriksson (C) och Monica Samuelsson (KD) att delta vid 
Jönköpings läns folkrörelsearkivs medlemsmöte den 31 oktober. 

Beslutsunderlag 
• Kallelse till medlemsmöte 

Beslutet skickas till 
Berörda 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
125-132, 135-149 
Tid: 2022-10-12 kl. 10:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 149  
 
Workshop besöksnäringsstrategi 
 
Helen Berg VD Smålands Turism informerar om aktuellt läge för 
besöksnäringen i Region Jönköping 
 
Catrin Löwe informerar om projektet kring att ta fram ny 
besöksnäringsstrategi 2023-2030 för Region Jönköpings län. 
 
Johan Olofsson, Svensk destinations utveckling redogör för den nationella 
strategin för hållbar turism och växande besöksnäring kopplat till den 
regionala utvecklingsstrategin. 
 
Frågor besvaras och nämndens ledamöter ges möjlighet att komma med 
inspel i det fortsatta arbetet med strategin. 

Beslutets antal sidor 
1 
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