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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet        
§§ 104-119 
Tid: 2020-10-14 kl. 09:00-16:30  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Närvarande 
Beslutande Rune Backlund (C) ordf. 

Monica Samuelsson (KD) 1:e vice ordf. 
Elisabeth Wahlström (M) ersätter Dan Sylvebo (M) 2:e vice ordf. 
Per Svenberg (S) 
Aneth Amundson (S) 
Adam Starck (S) deltar ej i § 117 pga. jäv 
Hans Jarstig (KD) 
Per Eriksson (C) deltar via Skype 
Annki Stark (S) ersätter Helen Skogelin Torvaldsson (BA) 
Mari Lindahl (L) 
Jon Heinpalu (MP) §§ 104-117 
Monica Persson (MP) ersätter Jon Heinpalu (MP) §§ 118-119 
Kristina Nero (V) 
Gun Lusth (M) 
Olle Moln Teike (SD) 
Ulf Svensson (SD) 
 

Ersättare Irada Alieva Söderberg (S) 
Monica Persson (MP) 
Henrik Dinkel (V) §§ 104-116 
Ann-Katrin Löfstedt (M) deltar via Skype §§ 104-111 
Maria Högberg (SD) 
 

Övriga Ulf Fransson t.f. Regional utvecklingsdirektör §§ 104-111 
Peter Friberg, sektionschef samordning, uppföljning och analys 
Camilla Holm, budgetchef 
Irene Tengberg Herrstedt,  personalrepresentant, deltar via Skype 
Thomas Strand, sektionschef kompetensförsörjning och utbildning §§ 104-111 
Ola Lundmark, verksamhetschef vid Tenhults naturbruksgymnasium § 111 
Stina Gof, verksamhetschef vid stora Segerstad § 111 
Erik Bromander, sektionschef samhällsbyggnad och tillgänglighet §111 
Per Hansson, regionrevisionen §111 
Nenus Jidah, revisionschef § 111 
Mia Suntila,  regionrevisionen administrativ samordnare § 111 
Göran Stenström, ekonomichef 
Ante Jankovic, sektionschef attraktivitet och livsmiljö 
Anna Olsson, sektionschef hållbar utveckling § 111 
Mari Brander, sektionschef regional utveckling §111 
Linda Byman, sekreterare 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet        
§§ 104-119 
Tid: 2020-10-14 kl. 09:00-16:30  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 
 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Linda Byman 
 
 
 

Justerare 

Rune Backlund (C) 
 
 
 

 Mari Lindahl (L) 
 
 
 

 Gun Lusth (M)  
 

 
Protokollet är justerat 2020-     -     och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
104-119 
Tid: 2020-10-14 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 104  
 
Val av protokollsjusterare 
 
Upprop förrättas. 
 
Nämnden utser Mari Lindahl (L) 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 §§ 
104-119 
Tid: 2020-10-14 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 105  
 
Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 
 
Ulf Svensson (SD) önskar få information om utfallet för den digitala 
kulturfesten. 
Hur har den digitala kulturfesten gått?  
Finns det några siffror på antal deltagare?  
Kostnad i förhållande till budget? 
 
Ordföranden meddelar att frågan besvaras vid behandling av 
delårsrapporten. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
104-119 
Tid: 2020-10-14 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 106  
 
Föregående mötesprotokoll 
 
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
104-119 
Tid: 2020-10-14 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 107  
 
Anmälan av informationshandlingar 
Diarienummer: RJL 2020/5 
 
Sammanställning av informationshandlingar anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
104-119 
Tid: 2020-10-14 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 108  
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
104-119 
Tid: 2020-10-14 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 109  
 
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 §§ 
104-119 
Tid: 2020-10-14 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 110  
 
Kurser och konferenser 

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

 Länsteatrarnas digitala höstmöte den 13 november. 
Adam Starck (S) ges möjlighet att delta. 

 Digital konferens, SKR Besöksnäringen på agendan, den 25 
november. 
Henrik Dinkel (V), Olle Moln Teike (SD) och Per Svenberg (S) 
deltar. 

 Digital konferens, Agenda för integration, 12-13 november. 
Ulf Svensson (SD) och Mari Lindahl (L) deltar. 

 
Anmälan sker via nämndsekreteraren. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
104-119 
Tid: 2020-10-14 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 111  
 
Informationsärenden och aktuellt 
 

 Stina Gof verksamhetschef vid stora Segerstad och Ola Lundmark 
verksamhetschef vid Tenhults naturbruksgymnasium redovisar 
resultatuppföljning för naturbruksskolorna. 
Frågor besvaras. 

 
 Thomas Strand, sektionschef utveckling, kompetens och utbildning 

informerar om utförd kartläggning och tillgång till utbildningsplatser 
i länet. 
Frågor besvaras. 

 
 Erik Bromander, sektionschef samhällsbyggnad och tillgänglighet 

informerar om Region Jönköpings läns bredbandsmål och fördelning 
av bredband i länet.  

 
 Regionrevisionen lämnar information om revisionsplan 2020. Ett 

antal diskussionsområden diskuteras, bland annat nämndens arbete 
med riskanalys och intern kontroll och kulturutskottets arbete. Även 
läget vid Smålands musik och teater, skolverksamheten och den 
nationella företagsakuten med anledning av Covid 19 tas upp. 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl.11.45 för gruppmöten och lunch och återupptas 
kl. 14.00. 
 

 Anna Olsson, sektionschef hållbar utveckling och Marie Brander 
sektionschef regional utveckling, informerar om 
programmeringsarbetet för regionalfonden och socialfonden kopplat 
till den regionala utvecklingsstrategin. 

 
 Budgetchef Camilla Holm presenterar delårsrapport per augusti för 

region Jönköpings län och utbildning och kulturs 
verksamhetsområden, mätetal, målvärde och resultat redovisas. 
Månadsrapport per september presenteras. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
104-119 
Tid: 2020-10-14 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 
 Peter Friberg, sektionschef samordning, uppföljning och analys 

informerar om aktuella och pågående ärenden inom 
regionsamverkan Sydsverige och regional utveckling. 

 
Samtliga rapporter anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
104-119 
Tid: 2020-10-14 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 112  
 

Delårsrapport per augusti 2020 Region Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2020/85 

Beslut  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

1. Godkänner delårsrapport per augusti 2020 för de delar som avser 
nämndens ansvarsområde. 

2. Nämnden överlämnar följande tillägg till regionfullmäktige: 
I delårsrapporten per augusti 2020 finns systemmätetal med ej 
uppnådd måluppfyllelse. Enligt direktiv i budget till nämnder och 
styrelse ska då beskrivas vilka åtgärder nämnden vidtagit eller avser 
att vidta i syfte att nå förbättrad måluppfyllelse. Nämnden noterar 
att det med något undantag finns en koppling till Coronapandemin 
och den verksamhetsomställning som den medfört våren och 
sommaren 2020. Nämnden har tagit del av verksamhetsområdenas 
delårsrapporter per augusti och ser i nuläget inga skäl att lägga till 
ytterligare krav på åtgärder. 

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 2020-10-14 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-30 
 Delårsrapport augusti 2020 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Kristina Nero (V) överlämnar följande protokollsanteckning: 
Att i alla skrivningar där det står ”Medborgare kund”, att kund utgår och 
Medborgare kvarstår. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
104-119 
Tid: 2020-10-14 kl. 09:00  

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 §§ 
104-119 
Tid: 2020-10-14 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 113  
 
Budget 2021 med flerårsplan för 2022-2023 - Nämnd för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  
Diarienummer: RJL 2020/79 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

1. Överlämnar förslag till Budget och verksamhetsplan 2021 med 
flerårsplan 2022-2023 avseende Regional utveckling till 
budgetberedningen. 

2. Uppdrar åt regionledningskontoret att säkerställa att de uppdrag och 
aktiviteter i beslutad Budget 2020 som inte kunnat slutföras under 
2020 finns i de verksamhetsplaner för 2021 som fastställs i januari 
2021. 

3. Gör följande tillägg under stycket en attraktiv region, efter Bidrag 
för kultur, demokrati och folkhälsa: 
KKN - Kulturella och kreativa näringar : Region Jönköpings län 
ska aktivt främja KKN-näringen (kulturella och kreativa näringar) i 
länet i syfte att synliggöra branschen och dess möjligheter som 
fysisk och digital aktör. KKN-näringen befinner sig i gränslandet 
mellan kultur- och näringsliv och är viktig för ett gott 
innovationsklimat och platsens attraktivitet. Det är centralt att 
näringen rustas att hitta möjligheter till stöd, försörjning och 
expansion, bland annat genom digitalisering för att tillvarata den 
potential och kapacitet som finns inom KKN- näringen. 

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning  
Nämnden redovisar i föreliggande skrivelse sitt förslag till Budget och 
verksamhetsplan 2021 med flerårsplan 2022-2023. Förslaget överlämnas till 
regionstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-10-14 
 Missiv daterad 2020-10-14 
 Missiv daterad 2020-10-12 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
104-119 
Tid: 2020-10-14 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 Koalition för region Jönköpings läns förslag till budget och 
verksamhetsplan 2021 med flerårsplan för 2022-2023 för nämnd 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden redogör för hur arbetet med budgetförslaget har skett. 
Omarbetningen av det utlämnade grundunderlaget har fått ske under 
tidspress. Det gör att det i materialet kan finnas både upprepningar och text 
som kan behöva redigeras Inför den slutgiltiga behandlingen i 
regionstyrelsen och fullmäktige. 
 
Ulf Svensson (SD) överlämnar Sverigedemokraternas förslag till budget 
enligt bilaga 1, och meddelar att eventuella justeringar och tillägg kan 
komma att lämnas vid regionstyrelsen sammanträde. 
 
Per Svenberg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. 
 
Gun Lusth (M) meddelar att Moderaterna inte deltar i beslutet och 
återkommer vid regionstyrelsens sammanträde. 
 
Kristina  Nero (V) meddelar att Vänsterpartiet inte deltar i beslutet och 
återkommer vid regionstyrelsens sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer föreliggande budgetförslag mot Sverigedemokraternas 
budgetförslag och finner  Koalition för Region Jönköpings läns förslag till 
budget 2021 med flerårsplan för 2022-2023 antaget.  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
104-119 
Tid: 2020-10-14 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 114  
 
Bilaga till budget 2021 - Principer för prissättning vid 
kulturhuset Spira 
Diarienummer: RJL 2020/79 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

 Överlämna principer för prissättningen vid kulturhuset Spira 2021 
till regionstyrelsen. 

Sammanfattning  
Nämnden har till uppgift att överlämna förslag till budget och 
verksamhetsplan 2021 samt flerårsplan 2022-2023 till budgetberedningen. 
Som bilaga till budgetförslaget överlämnas förslag till principer för 
prissättning vid Kulturhuset Spira. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-10-14 
 Missiv daterad 2020-10-07 
 Bilaga - Principer för prissättning 2021 vid Kulturhuset Spira 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ulf Svensson (SD) yrkar för Sverigedemokraterna: Att kravet 
”Biljettpriserna ska ligga i intervallet 80 kronor till 1 000 kronor” stryks. 
 
Kristina Nero (V) anmäler att Vänsterpartiet inte deltar i beslutet och 
återkommer vid regionstyrelsens sammanträde. 
 
Gun Lust (M) anmäler att Moderaterna inte deltar i beslutet och återkommer 
vid regionstyrelsen sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer presidiets förslag mot Sverigedemokraternas 
ändringsförslag och finner presidiets förslag antaget. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
104-119 
Tid: 2020-10-14 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
104-119 
Tid: 2020-10-14 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 115  
 
Remiss - Förslag till Strategi för smart specialisering i 
Kalmar län 2021–2027 
Diarienummer: RJL 2020/1303 

Beslut  
Nämnden 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Region Kalmar län. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
förslag. 
Region Kalmar län har tagit fram en strategi för smart specialisering som 
genom samarbete med näringslivet och analyser arbetat fram tre (3) 
områden, som ska bidra till tillväxt och ökad konkurrenskraft för Kalmar 
län.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-09-30 
 Missiv daterad 2020-09-14 
 Förslag till yttrande 2020-10-14 
 Remiss – Förslag till Strategi för smart specialisering i Kalmar län 

2021-2027 
 Nulägesanalys- sammanfattning områdesval smart specialisering 

Beslutet skickas till 
Region Kalmar län 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
104-119 
Tid: 2020-10-14 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 116  
 
Sydsvenska filmutredningen 
Diarienummer: RJL 2020/1875 

Beslut  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

1. Beslutar enligt förslag 3 vilket innebär att ta fram en interregional 
filmstrategi. 

2. Beslutet tas under förutsättning att samtliga regioner ställer sig 
bakom förslaget. 

3. Beslutet att ställa sig bakom handlingsalternativ 3 tas under 
förutsättningar att det i strategin  presenteras en tydlig plan som 
inkluderar framtida resursbehov och kostnadsfördelning för 
skapande och genomförande av filmstrategin.  Samt att regionerna i 
en egen process ges möjlighet att besluta om medverkan och 
eventuell medfinansiering i genomförandet av strategin. 

Sammanfattning  
Regionsamverkan Sydsveriges styrelse gav i maj 2019 ett gemensamt 
uppdrag till de båda utskotten kultur och regional utveckling att genomföra 
en filmutredning med fokus på att öka produktionen av film och rörlig bild i 
Sydsverige. Den utredningen är nu klar och Region Jönköpings län behöver 
lämna sitt svar på hur utredningen ska hanteras. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-09-30 
 Protokollsutdrag kulturutskottet 2020-09-25 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-25 
 Utredningen: Film- och Tv-produktion som tillväxtmotor i 

Sydsverige. Hur gör vi?    
 Skrivelse angående behandling av filmutredningen 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Gun Lust (M) yrkar att Moderaterna förordar handlingsalternativ 1. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer presidiets förslag mot Moderaternas yrkande och finner 
presidiets förslag antaget. 

20



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
104-119 
Tid: 2020-10-14 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutet skickas till 
Region Kronoberg  

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
104-119 
Tid: 2020-10-14 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 117  
 
Kultur- och arbetsstipendium 2020 
Diarienummer: RJL 2020/964 
 
Adam Starck (S) anmäler jäv, han lämnar sammanträdet och deltar ej 
handläggningen av ärendet. 

Beslut  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beviljar: 

1. Arbetsstipendiet 2020 på 25 000 kronor till författaren  
Emma Johansson. 
Med bakgrund i Smålands industriella hjärta skriver Emma 
berättelser på ett självklart och vackert sätt som inte väjer för stora 
frågorna. Hon lyfter starka ämnen i sitt författarskap, fångar 
miljöer, nutid och personer i sitt skrivande på ett äkta och genuint 
sätt. 
 

2. Arbetsstipendiet 2020 på 25 000 kronor till illustratören och 
animatören Minna Floss. 
Utforskar hantverket på bred front som animatör, regissör, 
manusförfattare och skådespelare . Med stor känslighet och eget 
bildspråk räds hon inte mörker. Det är tillgängligt samtidigt som det 
andas integritet och att inte vilja vara till lags. 

 
3. Kulturstipendiet 2020 på 25 000 kronor till, regissör och producent 

Eva Edevik vid Teaterstickorna. 
Ett långsiktigt och idogt arbete har bidragit till att skapa 
kulturfundament i Jönköpings län och säkrat återväxten inom 
teaterområdet. Genom kreativitet och mångsidighet har hon 
uppvisat förmåga att uppnå resultat med små medel. 
 

4. Kulturstipendiet 2020 på 25 000 kronor till Grenna Bluegrass 
festival. 
Arrangörerna bakom festivalen har vårdat och utvecklat en 
musiktradition i Jönköpings län, visat stor förmåga på 
omställningskraft och bidragit till länets attraktionskraft genom 
decennier. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
104-119 
Tid: 2020-10-14 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

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. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-09-30 
 Protokollsutdrag kulturutskottet 2020-09-25 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-26 
 Kriterier för Kultur- och arbetsstipendier 
 Samtliga ansökningar och nomineringar 2020 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Kristina Nero (V) anmäler att Vänsterpartiet inte deltar i beslutet om arbets- 
och kulturstipendier med motiveringen att underlaget inte presenterats i 
förväg. 
 
Olle Moln Teike (SD) anmäler att Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet 
och ställer sig bakom Kristina Neros ställningstagande. 
 
Hans Jarstig (KD) och Mari Lindahl (L) yrkar bifall till föreliggande 
förslag. 

Beslutet skickas till 
Utbildning och kultur 

Beslutets antal sidor 
2

23



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
104-119 
Tid: 2020-10-14 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 118  
 
Funktion som Skolchef 
Diarienummer: RJL 2020/2122 

Beslut  
Nämnden 

 Utser sektionschef regional utveckling kompetens och utbildning till 
funktionen skolchef enligt skollagen.  

Sammanfattning  
Bestämmelser om skolchef finns i skollagen. Funktionen ska finnas för alla 
skolformer, Region Jönköpings län driver två naturbruksgymnasier. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-09-30 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-29 

Beslutet skickas till 
Regional utveckling 
Tenhults naturbruksgymnasium 
Stora Segerstads naturbruksgymnasium 
Thomas Strand – Sektionschef regional utveckling kompetens och 
utbildning  

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
104-119 
Tid: 2020-10-14 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 119  
 
Sammanträdesplan 2021 
Diarienummer: RJL 2020/1859 

Beslut  
Nämnden  

 Fastställer sammanträdesplan för 2021 för nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet enligt följande: 27/1, 24/2, 31/3, 5/5, 2/6, 
24/6, 8/9, 13/10, 17/11 samt 15/12. 

Sammanfattning  
Förslag till sammanträdesplan för 2021 har tagits fram för nämnd för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet och dess presidium.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-09-30 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-10 
 Sammanträdesplan 2021 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ulf Svensson (SD) föreslår att Kulturutskottets sammaträdesdatum fastställs 
i sammanträdesplanen för 2021. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 

Beslutets antal sidor 
1
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