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Dnr 

RJL2015/ 

485 

Avtal och bidrag till Jönköping Convention 
Bureau 
Beslut 

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta 

 Om ett årligt bidrag till Jönköping Convention Bureau, 

Destination Jönköping AB på 75 000 kronor,  

 Avtal tecknas för tre år, därefter förlängs avtalet med ett år 

i sänder. Uppsägning ska göras ett år före avtalstidens 

utgång. 

 

Sammanfattning 

I november 2009 fattade landstingsstyrelsen beslut om ett årligt 

bidrag till Jönköping Convention Bureau på 75 000 kronor och att 

avtalet skulle gälla i tre år. Det främsta skälet för stöd är att en 

omfattande kongressverksamhet ger positiva effekter för tillväxt 

och sysselsättning i regionen.   

 

Beslutsunderlag 

 Beslut i landstingsstyrelsen 2009, LK09-0475 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-03-02 

 Information av regiondirektör 

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen 

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

Maria Frisk     
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Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist   



 

Tjänsteskrivelse  

2015-03-02 RJL 2015/485  

  

   

Regionledningskontoret  

 Agneta Jansmyr 

 

 

Regionstyrelsen 

Avtal och bidrag till Jönköping 
Convention Bureau 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslås besluta 

 

1. om ett årligt bidrag till Jönköping Convention Bureau, Destination Jönköping AB 

på 75 000 kronor,  

 

2. avtal tecknas för tre år, därefter förlängs avtalet med ett år i sänder. Uppsägning 

ska göras ett år före avtalstidens utgång. 

 

Sammanfattning 
I november 2009 fattade landstingsstyrelsen beslut om ett årligt bidrag till Jönköping 

Convention Bureau på 75 000 kronor och att avtalet skulle gälla i tre år. Det främsta 

skälet för stöd är att en omfattande kongressverksamhet ger positiva effekter för 

tillväxt och sysselsättning i regionen.   

 

Beslutsunderlag 

 Beslut i landstingsstyrelsen 2009, LK09-0475 

 
Information i ärendet 
Förfrågan har nu kommit om ett fortsatt avtal under tre år med förlängning ett år i 

sänder. Beloppet kommer att ökas med den eventuella procentuella förändringen av 

det officiella konsumentprisindextalet sedan januari 2014.  

 

Ett flertal konferenser/kongresser med anknytning till Landstingets verksamhet och 

Spira har hållits sedan 2010.  

 

Det finns ett värde i att avlasta vår organsation arbete med kringaktiviteter. 

Det främsta skälet för stöd är dock att en omfattande kongressverksamhet ger 

positiva effekter för tillväxt och sysselsättning i regionen.   

 



 

Tjänsteskrivelse  

2015-03-02 RJL 2015/485  

 
 

 

Jönköpings kommun är beredda att finansiera Jönköping Convention Bureau med 

upp till tre miljoner kronor per år, dock högst lika mycket som externa intressenter 

tillsammans bidrar med. 

 

Beslutet skickas till: 
Ekonomiavdelningen  

Jönköping Convention Bureau 

 

REGIONLEDNINGSKONTORET 

 

 

 

Agneta Jansmyr 

Regiondirektör 














