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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
79-96 
Tid: 2022-06-01 kl. 10:00-14:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Närvarande 
Beslutande Per Eriksson (C) ordf. 

Monica Samuelsson (KD) 1:e vice ordf. närvarande §§ 79-86 
Anton Axelsson (KD) ersätter Monica Samuelsson (KD) §§ 87-96 
Dan Sylvebo (-) 2:e vice ordf. 
Per Svenberg (S) 
Aneth Amundson (S) 
Adam Starck (S) 
Hans Jarstig (KD) 
Raymond Pettersson (C) närvarande §§ 79-87 
Jessica Hagård (C) ersätter Raymond Pettersson (C) §§ 88-96 
Helen Skogelin Torvaldsson (BA) 
Mari Hultin (L) 
Jon Hammarin-Heinpalu (MP) 
Kristina Nero (V) 
Gun Lusth (M) 
Olle Moln Teike (SD) 
Ulf Svensson (SD) 

Ersättare Annki Stark (S) 
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) närvarande §§ 86-96 
Maria Högberg (SD) 
 

Övriga Karin Hermansson, regional utvecklingsdirektör 
Anna-Gun Grännö, ekonomichef 
Irene Tengberg Herrstedt,  personalrepresentant SACO 
Mats Santner, projektledare Företagsjouren § 86 
Tommy Eriksson projektledare regional utveckling § 86 
Annie Jogenfors, projektsamordnare § 86 
Anna Olsson, sektionschef hållbar utveckling § 86 
Patrik Luth, rektor Sörängens folkhögskola §§ 91-92 
Emil Alm, rektor Värnamo folkhögskola §§ 91-92 
Lena Bohman, sakkunnig samhällsplanering §§ 94-96 
Linda Byman, nämndsekreterare 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
79-96 
Tid: 2022-06-01 kl. 10:00-14:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 
 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Linda Byman 
 
 
 

Justerare 

Per Eriksson (C) 
 
 
 

 Mari Hultin (L) 
 
 
 

 Ulf Svensson (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 §§ 79-
96 
Tid: 2022-06-01 kl. 10:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 79  
 
Upprop och val av protokollsjusterare 
 
Upprop förrättas. 
 
Nämnden utser Mari Hultin (L) och Ulf Svensson (SD) att justera 
protokollet tillsammans med ordföranden. 

Beslutets antal sidor 
1 

4



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 79-
96 
Tid: 2022-06-01 kl. 10:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 80  
 
Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag, med justering i 
beslutsordningen. 
 
Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 79-
96 
Tid: 2022-06-01 kl. 10:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 81  
 
Föregående mötesprotokoll 
 
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 79-
96 
Tid: 2022-06-01 kl. 10:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 82  
 
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 §§ 79-
96 
Tid: 2022-06-01 kl. 10:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 83  
 
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 §§ 79-
96 
Tid: 2022-06-01 kl. 10:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 84  
 
Inkomna remisser, promemorior och motioner 
 
Sammanställningen per april 2022 anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 79-
96 
Tid: 2022-06-01 kl. 10:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 85  
 
Kurser och konferenser 

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

• Transportföretagen och TYA, möte med transportbranschen den 7 
juni. 
En från koalitionen och en från oppositionen medges delta. 

• Visita, besöksnäringen på High Chaparall i Småland den 20 maj. 
Avstår från deltagande. 

• Cykelkonferensen i Värnamo 24-25 augusti. 
En 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 §§ 79-
96 
Tid: 2022-06-01 kl. 10:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 86  
 
Informationsärenden och aktuell information 
 

• Mats Santner ny projektledare vid Företagsjouren i Jönköpings län 
informerar om Företagsjourens nuläge, framtid och behov som 
neutral samtalspartner för företag i svårigheter. 
 

• Tommy Eriksson projektledare vid regional utveckling och Annie 
Jogenfors projektsamordnare, informerar om projektet - vart i hela 
världen är världen på väg? Projektet är ett stöd till omställning och 
stärkt konkurrenskraft för små och medelstora företag. 

 
• Karin Hermansson, Regional utvecklingsdirektör redogör för 

aktuella projekt och ärenden inom regional utveckling. 
 

• Anna Olsson, sektionschef hållbar utveckling redogör för 
ukrainakrigets påverkan på näringslivet som en del i F-samverkan. 

- Kostnadsökningar på energi, drivmedel och råvaror pressar 
företagen. 

- Drabbade branscher – tillverkande industri, byggsektorn, gröna 
näringar. 

- Störda logistikkedjor – ökade ledtider. 
- Försämrad tillgång på insatsvaror som stål, aluminium, plast, trä. 
- Fortsatt god orderingång. 

 
Frågor besvaras och samtliga rapporter och presentationer anmäls och läggs 
till handlingarna. 
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl.12.15 för lunch och återupptas kl. 13.00. 
Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 79-
96 
Tid: 2022-06-01 kl. 10:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 87  
 
Månadsrapport 2022 ANA nämnden 
Diarienummer: RJL 2022/81 
 
Ekonomichef Anna-Gun Grännö, informerar och svarar på frågor om 
månadsrapport per april 2022.  
 
Nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 79-
96 
Tid: 2022-06-01 kl. 10:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 88  
 
Budget 2023 – Koalitionens budgetförslag nämnd ANA 
Diarienummer: RJL 2022/77 
 
Koalition för Region Jönköpings län; Socialdemokraterna, 
Kristdemokraterna, Centerpartiet, Bevara Akutsjukhusen, Liberalerna och 
Miljöpartiet, överlämnar sitt förslag till budget 2023 med flerårsplan 2024-
2025 för nämnden arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 79-
96 
Tid: 2022-06-01 kl. 10:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 89  
 
Delårsrapport 1 - 2022 
Diarienummer: RJL 2022/83 

Beslut  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

• godkänner delårsrapport per april 2022 för de delar som avser 
nämndens ansvarsområde och överlämnar följande medskick: 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet följer 
utvecklingen för Smålands musik och teaters besökstal. Efter 
pandemin har det funnits utmaningar med att återfå publiken till 
främst de klassiska föreställningarna. Nämnden ser dock att en 
stadig ökning framöver väntas. Nämnden noterar även att sjuktalen 
ligger något över målet och avser att följa utvecklingen med 
förhoppningen om att de kommer att sjunka.  
Nämnden noterar inget behov av åtgärder utifrån aktuell rapport.  

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-06-01 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-23 
• Delårsrapport april 2022  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden Per Eriksson (C) godkänner föreliggande delårsrapport och 
överlämnar för Koalitionen följande medskick: 
”Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet följer 
utvecklingen för Smålands musik och teaters besökstal. Efter pandemin har 
det funnits utmaningar med att återfå publiken till främst de klassiska 
föreställningarna. Nämnden ser dock att en stadig ökning framöver väntas. 
Nämnden noterar även att sjuktalen ligger något över målet och avser att 
följa utvecklingen med förhoppningen om att de kommer att sjunka.  
Nämnden noterar inget behov av åtgärder utifrån aktuell rapport.” 

14



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 79-
96 
Tid: 2022-06-01 kl. 10:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 79-
96 
Tid: 2022-06-01 kl. 10:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 90  
 
Verksamhetsområdets delårsrapport nr 1 - 2022 
Diarienummer: RJL 2022/83 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

• godkänner delårsrapport 1 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 1 2022 ger återrapportering av 
verksamhetsplan och budget. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-06-01 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-23 
• Verksamhet inom Regional utveckling, utbildning och kultur 

delårsrapport 1 2022 
• Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion delårsrapport 

1 2022 – för information 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden Per Eriksson (C) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret ekonomi 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 79-
96 
Tid: 2022-06-01 kl. 10:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 91  
 
Trädgårdsutbildning vid Tenhults 
naturbruksgymnasium 
Diarienummer: RJL 2022/1397 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

• godkänner att inriktningen Trädgård inom gymnasieutbildningen vid 
Tenhults naturbruksgymnasium pausas på obestämd tid på grund av 
för lågt söktryck och i enlighet med skolledningens förslag. 

Reservationer 
Vänsterpartiet reservera sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning  
Inriktningen Trädgård vid Tenhults naturbruksgymnasium har under de 
senaste åren lockat få sökande elever, vilket är ett genomgående problem för 
naturbruksgymnasier i hela landet. Eftersom en gymnasieutbildning med få 
elever blir kostsam och det blir svårt att kunna erbjuda en utbildning med 
hög kvalitet föreslår skolans ledning att inriktning Trädgård pausas på 
obestämd tid. Om antalet sökande elever ökar under kommande år kan 
utbildningsinriktningen erbjudas på nytt.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-23 
• Bilaga, framtida trädgårdsutbildningar på Tenhults 

naturbruksgymnasium 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-05-18 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Kristina Nero (V) redogör för följande tilläggsyrkande. 
Vänsterpartiet yrkar att åtgärder vidtas under pausen för att främja 
trädgårdsutbildningen t.ex inom kultur och hälsa. 
 
Ordföranden Per Eriksson (C) yrkar bifall till föreliggande förslag, samt 
yrkar avslag på Vänsterpartiets tilläggsyrkande. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 79-
96 
Tid: 2022-06-01 kl. 10:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Kristina Neros tilläggsyrkande under proposition, bifall 
mot avslag, och finner Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslaget. 

Beslutet skickas till 
Tenhults naturbruksgymnasium 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 79-
96 
Tid: 2022-06-01 kl. 10:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 92  
 
Verksamhetsberättelse Sörängens folkhögskola 2021 
Diarienummer: RJL 2022/1163 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

• godkänner verksamhetsberättelse för Sörängens folkhögskola 2021. 

Sammanfattning  
Enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen ska 
årsredovisning årligen upprättas och sändas till Folkbildningsrådet. Den 
ekonomiska redovisningen ska omfatta resultaträkning. Av årsredovisningen 
ska tydligt framgå hur mycket folkhögskolan erhållit i statsbidrag från 
folkbildningsrådet och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och 
Myndigheten för yrkeshögskolan. Eventuella övriga statliga medel ska 
också redovisas. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-05-18 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-06 
• Verksamhetsberättelse Sörängens folkhögskola 2021 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Per Svenberg (S) och Kristina Nero (V) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Sörängens folkhögskola 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 79-
96 
Tid: 2022-06-01 kl. 10:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 93  
 
Verksamhetsberättelse Värnamo folkhögskola 2021 
Diarienummer: RJL 2022/1164 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

• godkänner verksamhetsberättelse för Värnamo folkhögskola 2021. 

Sammanfattning  
Enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen ska 
årsredovisning årligen upprättas och sändas till Folkbildningsrådet. Den 
ekonomiska redovisningen ska omfatta resultaträkning. Av årsredovisningen 
ska tydligt framgå hur mycket folkhögskolan erhållit i statsbidrag från 
folkbildningsrådet och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och 
Myndigheten för yrkeshögskolan. Eventuella övriga statliga medel ska 
också redovisas. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-05-18 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-10 
• Verksamhetsberättelse Värnamo folkhögskola 2021 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Per Svenberg (S) och Kristina Nero (V) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Värnamo folkhögskola 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 79-
96 
Tid: 2022-06-01 kl. 10:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 94  
 
Investeringsbidrag - Drivmedelsanläggning på 
Visingsö 
Diarienummer: RJL 2022/703 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

1. Bevilja Kigge Sme Visingsö AB 743 000 kr i investeringsbidrag 
efter redovisning. 

2. Finansiering sker av statliga 1:1-medel. 

Sammanfattning  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet tog på mötet 30 
mars 2022 beslut om att avsätta medel för investeringsbidrag inom 
kommersiell service.  
Kigge Sme Visingsö AB söker stöd för att installera och starta en 
containermack på Visingsö eftersom den bränslestation som idag finns på 
ön och drivs av Coop kommer att stänga ner under den närmaste tiden. Den 
nuvarande stationen är gammal och behöver korrosionssäkra rörledningar 
under mark på grund av en ny lag som träder i kraft 1 juli 2022, den 
reparationen vill man inte kosta på utan lägger istället ner stationen. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-05-18 
• Ansökan från Kigge Sme Visingsö AB 
• Skrivelse från Visingsörådet 
• Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen Jönköpings kommun 

Ks/2022:218 049 § 110 
• Offerter på arbetet 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ulf Svensson (SD) yrkar för Sverigedemokraterna bifall till föreliggande 
förslag. 

Beslutet skickas till 
Kigge Sme Visingsö AB 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 79-
96 
Tid: 2022-06-01 kl. 10:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 95  
 
Investeringsbidrag - Patriks livs och service AB 
Diarienummer: RJL 2022/669 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

1. Beviljar Patriks livs och service AB, Rydaholm 600 000 kr i bidrag 
efter redovisning. 

2. Finansiering sker ur anslaget för statliga 1:1-medel. 

Sammanfattning  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet tog på mötet 30 
mars 2022 beslut om att avsätta medel för investeringsbidrag inom 
kommersiell service. Patriks livs och service AB ansöker om bidrag för att 
konvertera sitt kylsystem och byta kyl- och frysdiskar. Konverteringen 
innebär att man byter till miljövänligare system. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-05-18 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-04 
• Ansökan från Patriks livs och service AB 
• Offerter på arbetet 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ulf Svensson (SD) yrkar för Sverigedemokraterna bifall till föreliggande 
förslag. 

Beslutet skickas till 
Patriks livs och service AB 

Beslutets antal sidor 
1 

22



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 79-
96 
Tid: 2022-06-01 kl. 10:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 96  
 
Investeringsbidrag - Matglädjen i Reftele AB 
Diarienummer: RJL 2022/693 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

1. Beviljar Matglädjen i Reftele AB 181 965 kr i investeringsbidrag 
efter redovisning. 

2. Finansiering sker av statliga 1:1-medel.  

Sammanfattning  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet tog på mötet 30 
mars 2022 beslut om att avsätta medel för investeringsbidrag inom 
kommersiell service. Matglädjen i Reftele söker stöd för att rusta upp 
butiken med ny kyl, ny kassa och entré och en ny fruktavdelning.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-05-18 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-04 
• Ansökan från Matglädjen i Reftele AB 
• Offerter på arbetet 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ulf Svensson (SD) yrkar för Sverigedemokraterna bifall till föreliggande 
förslag. 

Beslutet skickas till 
Matglädjen i Reftele AB 

Beslutets antal sidor 
1 
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