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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
165-182 
Tid: 2022-12-15 kl. 09:00-14:50, ajournering kl.12:00-13:00 för lunch  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Närvarande 
Beslutande Per Eriksson (C) ordf. deltar ej i § 174 pga. jäv 

Monica Samuelsson (KD) 1:e vice ordf. 
Dan Sylvebo (-) 2:e vice ordf. 
Per Svenberg (S) 
Aneth Amundson (S) 
Adam Starck (S) 
Anton Axelsson (KD) ersätter Hans Jarstig (KD) deltar ej i § 179 pga. jäv 
Raymond Pettersson (C) 
Irada Alieva Söderberg (S) ersätter Helen Skogelin Torvaldsson (BA) 
Mari Hultin (L) 
Jon Hammarin-Heinpalu (MP) 
Lena Danås (V) 
Gun Lusth (M) 
Maria Högberg (SD) ersätter Olle Moln Teike (SD) 
Ulf Svensson (SD) 
 

Ersättare Jessica Hagård (C) 
Fredrik Sveningson (L) 
Monica Persson (MP) 
Elisabeth Wahlström (M) 
 

Övriga Karin Hermansson, regional utvecklingsdirektör 
Anna-Gun Grännö, ekonomichef 
Gustav Österström, VD Science Park §172 
Petrus Ekbladh, afärsutvecklare Science Park §172 
Anna Olsson, sektionschef hållbar utveckling §172§ 
Marie Brander, sektionschef internationellt samarbete §172 
Ante Jankovic, sektionschef attraktivitet och livsmiljö §§ 174-177 
Lena Bohman, sakkunnig samhällsplanering §§ 174-177 
Linda Byman, nämndsekreterare 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
165-182 
Tid: 2022-12-15 kl. 09:00-14:50, ajournering kl.12:00-13:00 för lunch  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Linda Byman 
 
 
 

 

Per Eriksson (C) §§ 165-173, 175-182 
 
 
 

Justerare 

Monica Samuelsson (KD) § 174 
 
 
 

 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 §§ 
165-182 
Tid: 2022-12-15 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 165  
 
Upprop och val av protokollsjusterare 
 
Ordföranden hälsar samtliga ledamöter välkomna till mandatperiodens sista  
sammanträde. 
 
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 §§ 
165-182 
Tid: 2022-12-15 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 166  
 
Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 

Beslutets antal sidor 
1 

5



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
165-182 
Tid: 2022-12-15 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 167  
 
Föregående mötesprotokoll 
 
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
165-182 
Tid: 2022-12-15 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 168  
 
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 §§ 
165-182 
Tid: 2022-12-15 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 169  
 
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 §§ 
165-182 
Tid: 2022-12-15 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 170  
 
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 §§ 
165-182 
Tid: 2022-12-15 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 171  
 
Kurser och konferenser 

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

• Hur påverkar EU:s vägval oss - från regionernas till nationernas 
Europa, digital konferens den 19 december. 
Två från den politiska ledningen och två från oppositionen medges 
delta. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
165-182 
Tid: 2022-12-15 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 172  
 
Informationsärenden och aktuell information 
 
Gustav Österström och Petrus Ekbladh från Science Park informerar om 
projektet AI Readiness som är ett samverkansprojekt mellan Science Park 
Jönköping AB, Jönköpings Tekniska högskola och Jönköping International 
Business School. Projektet syftar till att för länets näringsliv öka 
användandet av artificiell intelligens (AI). 
 
Karin Hermansson, regional utvecklingsdirektör informerar:  

• Utbetalning av 1:1 medel. 
• Utvärdering av regional utvecklings konferens. 
• Jönköping värd för Reglab år 2024. 
• Återkoppling Regionsamverkan Sydsverige. 
• Påverkansarbete Brysselkontoret SBHSS- Småland Blekinge 

Halland South Sweden, skog, positionspapper, nya fokusområden 
energi, digitalisering och samanhållningspolitik. 

• Bemyndigande och anslag, ERUF utlysningar. 
• Aktuellt Regionsamverkan Sydsverige 

 
Marie Brander, sektionschef internationellt samarbete och Anna Olsson, 
sektionschef hållbar utveckling informerar om ny programperiod för 
socialfonden och regionalfonden. 
 
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 §§ 
165-182 
Tid: 2022-12-15 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 173  
 
Intern kontroll 1 - månadsrapport 2022  
Diarienummer: RJL 2022/81 
 
Ekonomichef Anna-Gun Grännö redovisar månadsrapport per november 
2022 för ANA nämndens verksamhetsområde. 
 
Rapporten anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
165-182 
Tid: 2022-12-15 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 174  
 
Projekt - AI Readiness 2.0 
Diarienummer: RJL 2022/2906 

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 Science Park 6 992 599 kr under förutsättning att övrig 
finansiering beviljas. 

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

Sammanfattning  
Projektet är ett samverkansprojekt mellan Science Park Jönköping AB, 
Jönköpings Tekniska högskola och Jönköping International Business 
School.  
Det är ett fortsättningsprojekt av det pågående AI Readiness som avslutas 
under våren 2023. Projektet syftar till att förflytta länets näringsliv från ett 
relativt lågt användande av artificiell intelligens (AI) till att verkligen 
använda den hållbara affärsnyttan med AI. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-12-01 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-11 
• Ansökan från Science Park 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Mari Hultin (L), Jon Hammarin Heinpalu (MP), Adam Starck (S), Per 
Svenberg (S), Monica Samuelsson (KD), Gun Lusth (M) och Raymond 
Pettersson (C) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Science Park 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
165-182 
Tid: 2022-12-15 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 175  
 
Remiss - Kreativa Sverige! Nationell strategi för 
främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella 
och kreativa branscher (SOU 2022:44) 
Diarienummer: RJL 2022/2329 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

1. Godkänner föreliggande yttrande som svar till Kulturdepartementet. 
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
förslag Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar 
utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher. 
Syftet med den nya strategin är att under den kommande tioårsperioden 
främja långsiktig och hållbar utveckling av de kulturella och kreativa 
näringarna i hela landet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-12-01 
• Missiv daterat 2022-11-08 
• Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar 

utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher. 
• Förslag till yttrande daterat 2022-12-15 

Beslutet skickas till 
Kulturdepartementet 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
165-182 
Tid: 2022-12-15 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 176  
 
Regionalt serviceprogram 2023-2030 
Diarienummer: RJL 2022/2207 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

• Godkänner förslag till nytt Regionalt serviceprogram 2023–2030. 

Sammanfattning  
Det regionala serviceprogrammet har tagits fram av Regional utveckling i 
Region Jönköpings län. Programmet ska lägga en grund för hur stöden till 
kommersiell service ska hanteras och prioriteras och även bidra till 
samverkan mellan nationella, regionala och lokala aktörer som verkar för en 
tillgänglighet till kommersiell service på landsbygden. Kommersiell service 
innebär tillgång till dagligvaror, drivmedel och service som paket-, apoteks- 
och betaltjänstombud. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-12-01 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-10 
• Regionalt serviceprogram 2023–2030 
• Sammanställning av remissvar 
• Bildpresentation presenteras på nämndsammanträdet 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Mari Hultin (L), Jon Hammarin Heinpalu (MP), Per Svenberg (S), Lena 
Danås (V), Maria Högberg (SD) och Gun Lusth (M) 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 §§ 
165-182 
Tid: 2022-12-15 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 177  
 
Investeringsbidrag - P Johansson livs AB/ICA Nära 
Forsheda 
Diarienummer: RJL 2022/2588 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

1. Beviljar P Johansson livs AB/ ICA Nära Forsheda 678 000 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. P Johansson livs AB/ICA Nära Forsheda, Värnamo 
kommun söker stöd för att bland annat installera solceller på taket och byta 
till ledbelysning. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-12-01 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-11 
• Ansökan från P Johansson livs AB/ ICA Nära Forsheda 
• Offerter på arbetet 

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

Beslutet skickas till 
P Johansson livs AB/ ICA Nära Forsheda 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
165-182 
Tid: 2022-12-15 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 178  
 
Regionalt stöd till ungdomsorganisationer 2023 
Diarienummer: RJL 2022/2199 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

1. Godkänner föreliggande fördelning av bidrag till 
ungdomsorganisationer enligt tabell. Totalt fördelas 7 277 000 
kronor ur 2023 års anslag till ungdomsorganisationer.  

2. Organisationen KSSB ung godkänns som stödberättigad 
organisation under förutsättning att organisationen har vidtagit 
åtgärder för att kunna redovisa antalet medlemmar till nästa 
ansökningsperiod. 

3. Avslår ansökan från Naturskyddsföreningen med anledning att de 
inte uppfyller villkoren för stödberättigad ungdomsorganisation. 

Sammanfattning  
Stöd kan utgå till inom Jönköpings län verksam ungdomsorganisation vars 
riksorganisation får statsbidrag till sin centrala verksamhet.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-12-01 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-21 
• Policy och riktlinjer för bidragsgivning 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Aneth Amundson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Berörda ungdomsorganisationer 
Regional utveckling 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
165-182 
Tid: 2022-12-15 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 179  
 
Regionalt stöd till politiska ungdomsorganisationer 
2023 
Diarienummer: RJL 2022/2200 
 
Anton Axelsson (KD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

• Godkänner föreliggande fördelning av bidrag till politiska 
ungdomsorganisationer enligt tabell. Totalt fördelas 872 000 kronor 
ur 2023 års anslag till politiska ungdomsorganisationer.  

Sammanfattning  
Bidrag kan utgå till politisk ungdomsorganisation som är verksam i 
Jönköpings län och vars moderparti är representerat i regionfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-12-01 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-21  
• Ordförandebeslut 2022-10-24 angående förlängd ansökningstid 
• Policy och riktlinjer för bidragsgivning  

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

Beslutet skickas till 
Regional utveckling  
Politiska ungdomsorganisationer  

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
165-182 
Tid: 2022-12-15 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 180  
 
Regionalt stöd till pensionärsorganisationer 2023 
Diarienummer: RJL 2022/1891 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

• Godkänner föreliggande fördelning av stöd till 
pensionärsorganisationer enligt tabell. Totalt fördelas 1 345 000 
kronor ur 2023 års anslag till pensionärsorganisationer.  

Sammanfattning  
Stöd kan utgå till pensionärsorganisationer som bedriver verksamhet i minst 
fem av länets kommuner samt ha minst 1 000 pensionärsmedlemmar. 
Organisationen ska vara öppen för medlemskap för alla pensionärer och 
tillhöra en riksorganisation. Syftet med stödet är att främja pensionärers 
intressen. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-12-01 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-22  
• Policy och riktlinjer för regionalt stöd till civilsamhället  

Beslutet skickas till 
Berörda organisationer  
Regional utveckling  

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
165-182 
Tid: 2022-12-15 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 181  
 
Återrapportering av villkorsbeslut 2022 
Diarienummer: RJL 2022/2319 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

• Godkänner och överlämnar förslaget återrapporteringen av det 
regionala utvecklingsuppdraget för år 2022 till regionstyrelsen för 
beslut. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län ska följa upp, utvärdera och årligen redovisa 
resultatet av det regionala utvecklingsarbetet till regeringen. Syftet med 
rapporteringen är att ge en bild av de insatser som regionen varit delaktiga i 
utifrån sitt regionala utvecklingsansvar samt att skapa ett lärande inom det 
område som återrapporteringen gäller.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-12 
• Förslag till återrapport daterad 2022-12-12 
• Bildpresentation 2022-12-15 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
165-182 
Tid: 2022-12-15 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 182  
 
Avslutning 
 
Ordföranden avslutar sammanträdet med att tacka ledamöterna för den 
gångna mandatperioden med tillönskan om en God Jul och Gott Nytt år. 
 
1:e vice ordföranden tackar tjänstemän och ordföranden för ett väl utfört 
arbete under den gångna mandatperioden och önskar samtliga en God Jul 
och Gott Nytt år 

Beslutets antal sidor 
1 

21
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