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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
150-164 
Tid: 2022-11-16 kl. 09:00-15:40  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Närvarande 
Beslutande Per Eriksson (C) ordf. §§ 150-162, deltar ej i § 163 pga. jäv 

Monica Samuelsson (KD) 1:e vice ordf. 
Dan Sylvebo (-) 2:e vice ordf. 
Per Svenberg (S) 
Irada Alieva Söderberg (S) ersätter Aneth Amundson (S) 
Adam Starck (S) 
Hans Jarstig (KD) 
Jessica Hagård (C) ersätter Raymond Pettersson (C) 
Helen Skogelin Torvaldsson (BA) 
Mari Hultin (L) 
Jon Hammarin-Heinpalu (MP) närvarande §§ 150-158 
Monica Persson (MP) ersätter Jon Hammarin-Heinpalu (MP) §§ 159-164 
Lena Danås (V) 
Gun Lusth (M) närvarande  §§ 150-157 
Elisabeth Wahlström (M) ersätter Gun Lusth (M) §158 
Ann-Katrin Löfstedt (M) ersätter Gun Lusth (M) §§ 159-164 
Olle Moln Teike (SD) 
Ulf Svensson (SD) 
 

Ersättare Annki Stark (S) närvarande §§ 150-158 
Haykanush Vardanyan (KD) närvarande §§158-164 
Fredrik Sveningson (L) närvarande §§ 158-164 
Monica Persson (MP) 
Elisabeth Wahlström (M) 
Ann-Katrin Löfstedt (M) 
 

Övriga Karin Hermansson, regional utvecklingsdirektör 
Peter Friberg, sektionschef samordning, uppföljning och analys 
Anna-Gun Grännö, ekonomichef 
Avare Suleyman, samordnare regional utveckling 
Patrik Luth, rektor Sörängens folkhögskola  
Emil Alm, rektor Värnamo folkhögskola 
Andreas Fanemo, verksamhetschef Tenhults naturbruksgymnasium 
Jessica Syrén Beskow, projektledare regional utveckling 
Thomas Strand, sektionschef kompetensförsörjning och utbildning 
Ulrika Josefsson, verksamhetschef Smålands musik och teater 
Magnus Jonsson, kulturutvecklingschef 
Cajsa Löf, utvecklare kultur 
Linda Byman, nämndsekreterare 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
150-164 
Tid: 2022-11-16 kl. 09:00-15:40  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 
 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

 
 
 
Ordförande 
§§ 150-162 

Linda Byman 
 
 
 

Ordförande 
§§ 163-164 

Per Eriksson (C) 
 
 
 

 
 
 
Justerare 

Monica Samuelsson (KD) 
 
 
 

 Helen Skogelin Torvaldsson (BA) 
 
 
 

 Ulf Svensson (SD)  
 

 
Protokollet är justerat 2022-     -     och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

3



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
150-164 
Tid: 2022-11-16 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 150  
 
Upprop och val av protokollsjusterare 
 
Ordföranden hälsar samtliga ledamöter välkomna till dagens sammanträde. 
 
Upprop förrättas. 
 
Nämnden utser Helen Skogelin Torvaldsson (BA) och Ulf Svensson (SD) 
att justera protokollet tillsammans med ordföranden. 
 
Nämnden godkänner att Avare Suleyman deltar vid dagens sammanträde. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
150-164 
Tid: 2022-11-16 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 151  
 
Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag med följande justering: 

• Ärende 23, Projekt R3 utgår. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
150-164 
Tid: 2022-11-16 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 152  
 
Föregående mötesprotokoll 
 
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
150-164 
Tid: 2022-11-16 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 153  
 
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 §§ 
150-164 
Tid: 2022-11-16 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 154  
 
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 §§ 
150-164 
Tid: 2022-11-16 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 155  
 
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 §§ 
150-164 
Tid: 2022-11-16 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 156  
 
Kurser och konferenser 
 
Presidiet har tagit beslut om deltagande vid följande kurser och konferenser: 

• KKN-konferens den 29 november i Hässleholm. 
En från den politiska ledningen och en från oppositionen medges 
delta. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
150-164 
Tid: 2022-11-16 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 157  
 
Intern kontroll 1 - månadsrapport 2022 ANA 
Diarienummer: RJL 2022/81 
 
Ekonomichef Anna-Gun Grännö redovisar månadsrapport per oktober 2022. 
 
Rapporten anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
150-164 
Tid: 2022-11-16 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 158  
 
Informationsärenden och aktuell information 
 

• Sektionschef Peter Friberg informerar om Läget i länet med ökad 
inflation, höga bolåneräntor, lediga jobb och konkurser  m m. 

 
• Patrik Luth rektor vid Sörängens folkhögskola och Emil Alm rektor vid 

Värnamo folkhögskola, redogör för antagningsstatistik och framtida 
satsningar vid folkhögskolorna. 

 
• Andreas Fanemo verksamhetschef vid Tenhults naturbruksgymnasium 

redovisar antagningsstatistik och resultatuppföljning för 
naturbruksgymnasierna för läsåret 2021/2022. 

 
• Karin Hermansson, regional utvecklingsdirektör informerar: 

- Regional utvecklingskonferens på Spira 15 november 
- Nya stambanor  
- Uppdatering energi/elpris-frågan  
- Ny överenskommelse med Länsstyrelsen  
- Digg inspiration day  
- Återrapportering 1:1-medel  
- Samverkan med Jönköping University kring analys och 

utredningsstöd  
- Organisationsöversyn och pågående utredningar  

 
• Projektledare Jessica Syrén Beskow redogör för förstudien och 

pilotprojektet - Återtag av livsmedel från länets naturbruksskolor till 
Region Jönköpings läns måltidsverksamhet. 

 

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

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
150-164 
Tid: 2022-11-16 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 
• Ulrika Josefsson, verksamhetschef vid Smålands Musik och Teater 

lämnar verksamhetsrapport från det gångna året. 
 

• Magnus Jonsson kulturutvecklingschef, lämnar verksamhetsrapport 
för sektionen för kulturutveckling. 

 
• Cajsa Löf, utvecklare kultur informerar om projektet kulturrätten, 

vars syfte är att ge kulturen en stärkt roll i skolan och säkra alla 
barns rätt till kultur. 

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

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
150-164 
Tid: 2022-11-16 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 159  
 
Statsbidrag för interregional samverkan – RSS 
Diarienummer: RJL 2022/2635 

Beslut  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

• Godkänner förslag till hantering av statsbidrag och regionala bidrag 
för interregional samverkan. 

Sammanfattning  
Statsbidrag och regionala anslag till interregional samverkan syftar till 
genomförande av positionspapperet ”Ett enat Sydsverige skapar ett starkt 
kultursverige” samt respektive beredningsgrupps uppdrag. Förslaget är att 
kulturutskottet fattas ett inriktningsbeslut vid sitt sammanträde i 
november/december om nivå av statsbidrag och regionala anslag inför 
kommande år. Arbetsgruppen fattar beslut om preliminära ramar för 
beredningsgrupperna i december. Slutgiltigt beslut meddelas i februari/mars 
när samtliga regioner fattat beslut om fördelning av statsbidrag och 
regionala anslag till interregional samverkan. Alla regioner skickar 
statsbidrag och regionala anslag till Region Blekinge som fördelar ut till 
verksamheterna. Statliga medel hanteras i enlighet med Kulturrådets villkor. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-11-02 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-14 
• Regionsamverkan Sydsverige – förslag till hantering av statsbidrag 

för interregional samverkan  

Beslutet skickas till 
Regional utveckling - Sektionen för kulturutveckling 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
150-164 
Tid: 2022-11-16 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 160  
 
Framställan om verksamhetsbidrag till regional 
kulturverksamhet 2023 
Diarienummer: RJL 2022/2596 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

• Godkänner föreliggande framställan om statliga medel till regional 
kulturverksamhet inom kultursamverkansmodellen 2023. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län ingår sedan 2012 i kultursamverkansmodellen. I 
början av året tar Kulturrådets styrelse beslut om storleken på statsbidrag till 
respektive län. Utgångspunkt för beslutet är regionernas kulturplaner samt 
de behov och regionala satsningar som regionerna beskriver i en årlig 
regional framställan till Kulturrådet. Region Jönköpings län hemställer om 
ett utökat statligt stöd för 2023 på 7,2 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-11-02 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-26 
• Region Jönköpings läns framställan till Kulturrådet 2023 

Beslutet skickas till 
Kulturrådet 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
150-164 
Tid: 2022-11-16 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 161  
 
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 480 000 kr.  

2. Finansiering sker med regionala utvecklingsmedel. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län ska stå upp för yttrandefrihet och mänskliga 
rättigheter. Sektionen för kulturutveckling vill fortsätta att skapa 
krisresidens för ukrainska konstnärer, genom en nationell samverkan inom 
nätverket SWAN. Fem residensplatser har identifierats i länet för 
kommande år och insatsen finansieras med regionala utvecklingsmedel till 
en summa av max 480 000 kr. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-11-02 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-27 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Monica Samuelsson (KD), Adam Starck (S), Mari Hultin (L) och Lena 
Danås (V) 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 §§ 
150-164 
Tid: 2022-11-16 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 162  
 
Samverkansavtal naturbruksutbildning 
Diarienummer: RJL 2021/2119 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

1. Godkänner förslag till samverkansavtal och verksamhetsinriktning 
avseende naturbruksutbildningen i Jönköpings län.  

2. Godkänner utfasningen av riksprislistans momskompensationsdel 
under en treårsperiod. 

Sammanfattning  
Ett samverkansavtal och en verksamhetsinriktning för länets 
naturbruksutbildning, gällande från och med den 1 januari 2023, har 
upprättats i samverkan med Primärkommunal samverkan.  
I samverkansavtalet regleras hur Region Jönköpings län ska genomföra 
naturbruksutbildning vid Stora Segerstads Naturbrukscenter och Tenhults 
naturbruksgymnasium på uppdrag av länets kommuner. Länets alla 
kommuner har under hösten 2022 ställt sig bakom upprättat 
samverkansavtal. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-11-02 
• Samverkansavtal 
• Verksamhetsinriktning 
• Beslut från kommunerna 

Beslutet skickas till 
Regional utveckling 
Primärkommunal samverkan 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
150-164 
Tid: 2022-11-16 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 163  
 
Projekt  - Strategisk kompetens för framtiden 
Diarienummer: RJL 2022/2581 
 
Ordföranden Per Eriksson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen 
av ärendet. Ordförandeklubban tas över av 1:e vice ordföranden Monica 
Samuelsson (KD). 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

1. Beviljar Träcentrum Nässjö kompetensutveckling Aktiebolag, 
2 700 000 kr, under förutsättning att övrig medfinansiering infrias. 

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

Sammanfattning  
En stor utmaning för svensk träindustri är att det saknas grundläggande 
industriella utbildningar och att få individer att söka de utbildningar som 
finns. Därför behöver företagen arbeta mer strategiskt med 
kompetensutveckling för befintlig personal. Projektet Strategisk kompetens 
för framtiden har sitt fokus på att säkra upp den långsiktiga 
kompetensförsörjningen i träbranschen genom strategisk och strukturell 
kompetensutveckling av befintlig personal. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-11-02 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-19 
• Projektmedelansökan 

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

Beslutet skickas till 
Träcentrum Nässjö kompetensutveckling Aktiebolag 

Beslutets antal sidor 
1 

18



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
150-164 
Tid: 2022-11-16 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 164  
 
Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor finns att behandla vid dagens sammanträde. 
 
Klockan är15.40 och sammanträdet förklaras för avslutat. 

Beslutets antal sidor 
1 
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