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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
131-149 
Tid: 2020-12-09 kl. 09:00-15:50  

Plats: Digitalt via länk 
 

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) 
Hans Jarstig (KD) 
Per Eriksson (C) 
Helen Skogelin Torvaldsson (BA) närvarande §§ 137-149 
Mari Lindahl (L) närvarande §§ 131-137 
Anton Axelsson (KD) ers. Mari Lindahl (L) §§ 138-149, deltar ej § 139 pga jäv 
Jon Hammarin-Heinpalu (MP) 
Kristina Nero (V) 
Gun Lusth (M) 
Olle Moln Teike (SD) 
Maria Högberg (SD) ersätter Ulf Svensson (SD) 

Ersättare Annki Stark (S) 
Irada Alieva Söderberg (S) 
Anton Axelsson (KD) 
Raymond Pettersson (C) närvarande  §§ 131-137 
Fredrik Sveningson (L) närvarande  §§ 131-137 
Monica Persson (MP) 
Henrik Dinkel (V) 
Ann-Katrin Löfstedt (M) närvarande  §§ 131-145 
 

Övriga Ulf Fransson t.f. Regional utvecklingsdirektör 
Peter Friberg, sektionschef samordning, uppföljning och analys 
Camilla Holm, budgetchef 
Ellinore Svan, bredbandssamordnare Region Halland § 137 
Ingemar Svensson, bredbandskoordinator § 137 
Anna Olsson, sektionschef hållbar utveckling § 137 
Mari Brander, Sektionschef internationellt samarbete § 137 
Albin Larsson, praktikant regional utveckling § 137 
Göran Stenström, ekonomichef §§ 138-149 
Ante Jankovic, sektionschef attraktivitet och livsmiljö §§ 138-149 
Thomas Strand, chef kompetensförsörjning och utbildning §§ 137-138 
Emil Alm rektor Värnamo folkhögskola §§ 137-138 
Patrik Luth rektor Sörängens folkhögskola §§ 137-138 
Linda Byman, nämndsekreterare 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
131-149 
Tid: 2020-12-09 kl. 09:00-15:50  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 
 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Linda Byman 
 
 
 

Justerare 

Rune Backlund (C) 
 
 
 

 Aneth Amundson (S) 
 
 
 

 Kristina Nero (V)  
 

 
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 §§ 
131-149 
Tid: 2020-12-09 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 131  
 
Närvaro och val av protokollsjusterare 
 
På grund av rådande pandemi och smittorisk utförs dagens 
nämndsammanträde digitalt via länk.  
 
Upprop förrättas. 
 
Nämnden utser Aneth Amundson (S) och Kristina Nero (V) att justera 
protokollet tillsammans med ordföranden. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
131-149 
Tid: 2020-12-09 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 132  
 
Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
131-149 
Tid: 2020-12-09 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 133  
 
Föregående mötesprotokoll 
 
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
131-149 
Tid: 2020-12-09 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 134  
 
Anmälan av informationshandlingar 
Diarienummer: RJL 2020/5 
 
Sammanställning av informationshandlingar anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1

7



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
131-149 
Tid: 2020-12-09 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 135  
 
Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: RJL 2020/2 
 
Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
131-149 
Tid: 2020-12-09 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 136  
 
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 §§ 
131-149 
Tid: 2020-12-09 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 137  
 
Aktuell information 
 
Ellinore Svan, Region Halland och Ingemar Svensson, 
bredbandskoordinator vid Region Jönköpings län informerar om 
bredbandsarbetet och bredbandsmålen inom Regionsamverkan Sydsverige. 
Kartläggning och utbyggnadsbehov presenteras. 
 
Anna Olsson, sektionschef hållbar utveckling och Marie Brander 
sektionschef regional utveckling, informerar om programförslag för 
Europeiska Regionala Utvecklingsfonden ERUF 2021-2027, Småland och 
öarna. Programmet skapar potential i det regionala tillväxtarbetet och är ett 
viktigt verktyg för att uppfylla de regionala utvecklingsstrategierna.  
 
Sektionschef Peter Friberg redogör för analys av fördelning av projektmedel 
och vilka projekt regional utveckling varit involverade i under perioden 
2016-2020. Projekten finansieras via 1:1-medel eller regionala 
utvecklingsmedel. 
 
T.f. Regional utvecklingsdirektör Ulf Fransson redogör för uppdrag, projekt 
och utförda insatser under Coronapandemin. 
 
T.f. Regional utvecklingsdirektör Ulf Fransson informerar om 
ledningssystem om den fortsatta processen för att fullfölja den regionala 
utvecklingsstrategin och dess delstrategier.  

 

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

10



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
131-149 
Tid: 2020-12-09 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 
Camilla Holm, budgetchef redovisar preliminär månadsrapport per 
november. 
 
Emil Alm rektor vid Värnamo folkhögskola, och Patrik Luth rektor vid 
Sörängens folkhögskola informerar om dagens beslutsärende gällande 
bildningsplan för folkhögskolor inom Region Jönköpings län. 
 
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 §§ 
131-149 
Tid: 2020-12-09 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 138  
 
Bildningsplan - Region Jönköpings läns egna 
folkhögskolor 
Diarienummer: RJL 2020/2264 

Beslut  
Nämnden 

 Fastställer bildningsplan för Region Jönköpings län egna 
folkhögskolor. 

Sammanfattning  
En skolplan för de egna folkhögskolornas uppdrag inklusive det regionala 
uppdraget  har tagits fram. Syftet med bildningsplanen är att vara ett 
gemensamt policydokument för regionens båda folkhögskolor. Planen 
beskriver skolornas arbete och tydliggör de principer och riktlinjer som styr 
verksamheten. Bildningsplanen grundar sig dels på de syften som staten har 
satt upp för folkhögskolorna, dels på villkor för statsbidragen och slutligen 
också på de riktlinjer, värdegrunder och förhållningssätt som Region 
Jönköpings län arbetar utifrån. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-11-25 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-20 
 Förslag till Bildningsplan för Region Jönköpings län egna 

folkhögskolor 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Olle Moln Teike (SD) lämnar för Sverigedemokraterna följande 
ändringsyrkande, i yrkandet instämmer Maria Högberg (SD): 

Förslag ändringar till Bildningsplan: 
Sida 2  
3. Folkhögskolorna ska arbeta utifrån allas lika värde (värdighet) och 
bedriva ett strukturerat arbete med likabehandling. 
 
Sida 5 
på grund av religiös eller politisk uppfattning. Alla människors lika värde 
(värdighet) är en självklarhet att arbeta utifrån.  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
131-149 
Tid: 2020-12-09 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 
Skolorna som helhet, men även varje utbildning bör, så långt det är möjligt 
eftersträva en mångfald utifrån ålder, gender, kön och etnicitet. Det samma 
gäller personalens sammanställning. 
 
Folkhögskolorna ska arbeta utifrån allas lika värde (värdighet) och bedriva 
ett strukturerat arbete med likabehandling. 
 
Skolorna skall upprätta och arbeta efter en likabehandlingsplan eller 
motsvarande. Skolorna bör också ha en HBTQ-plan. Båda planerna 
(Planen) ska revideras en gång per år.  
 
Sida 6  
Ekologiska och rättvisemärkta produkter ska köpas in till köket 
 
Närproducerade och säsongsanpassade livsmedel ska köpas in till köket. 
 
Monica Samuelsson (KD) och Per Svenberg (S) yrkar avslag på 
Sverigedemokraternas yrkande och bifall till föreliggande förslag. 

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

Beslutet skickas till 
Sörängens folkhögskola  
Värnamo folkhögskola 

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
131-149 
Tid: 2020-12-09 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 139  
 
Bidrag - Ungdomsorganisationer 2021 
Diarienummer: RJL 2020/1512 

Beslut  
Nämnden 

 Godkänner föreliggande fördelning av bidrag till 
ungdomsorganisationer enlig tabell. Totalt fördelas 6 860 000 kronor 
ur 2021 års anslag till ungdomsorganisationer. 

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

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-11-25 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-11 
 Policy och riktlinjer för bidragsgivning 

Beslutet skickas till 
Regional utveckling 
Ungdomsorganisationer 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
131-149 
Tid: 2020-12-09 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 140  
 
Bidrag - Pensionärsorganisationer 2021 
Diarienummer: RJL 2020/1513 

Beslut  
Nämnden 

 Godkänner föreliggande fördelning av bidrag till 
pensionärsorganisationer enligt tabell. Totalt fördelas 1 268 000 
kronor ur 2021 års anslag till pensionärsorganisationer. 

Sammanfattning  
Bidrag kan utgå till inom Jönköpings län verksam pensionärsorganisation 
vars huvudorganisation främjar pensionärers intressen och är öppen för 
medlemskap för alla pensionärer. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-11-25 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30 
 Policy och riktlinjer för bidragsgivning 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 
Berörda organisationer 

Beslutets antal sidor 
1

15



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
131-149 
Tid: 2020-12-09 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 141  
 
Bidrag - Politiska ungdomsorganisationer 2021 
Diarienummer: RJL 2020/1514 
 
Anton Axelsson (KD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. 

Beslut  
Nämnden 

1. Godkänner föreliggande fördelning av bidrag till politiska 
ungdomsorganisationer enligt tabell. Totalt fördelas 822 000 kronor 
ur 2021 års anslag till politiska ungdomsorganisationer. 

2. Utbetalning till Liberala ungdomsförbundet sker efter godkänd 
ekonomisammanställning. 

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

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-11-25 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-11 
 Policy och riktlinjer för bidragsgivning 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 
Politiska ungdomsorganisationer 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
131-149 
Tid: 2020-12-09 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 142  
 
Regionala verksamhetsbidrag budget 2021 
Diarienummer: RJL 2020/79 

Beslut  
Nämnden 

1. Godkänner förslag till fördelning av verksamhetsbidrag för 2021 
enligt tabell. 

2. Beslutar att omfördela 800 000 kr från anslaget för 
valideringscheckar till regionala projektmedel. 

Sammanfattning  
I budget för 2021 är 57,4 mnkr avsatta för verksamhetsbidrag till regionala 
organisationer. Därutöver finns ytterligare 0,8 mnkr avsatt avseende 
valideringscheckar men gällande regelverk har gjort det omöjligt att 
disponera detta belopp. Därför föreslås att 0,8 mnkr omdisponeras till 
anslaget för regionala projektmedel. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-11-25 
 Tjänsteskrivelse 2020-11-20 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret - Ekonomi 
Regional utveckling 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
131-149 
Tid: 2020-12-09 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 143  
 
Remiss - Program för Smart specialisering - Region 
kronoberg 
Diarienummer: RJL 2020/2419 

Beslut  
Nämnden 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Region Kronobergs 
län. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
förslag om helheten - analys, slutsatser och resonemang kring 
förutsättningar för näringslivets och regionens utveckling utifrån ett smart 
specialiseringsperspektiv med fokus på kap 3 områdesprioriteringar. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-11-25 
 Missiv daterad 2020-11-19 
 Förslag till yttrande 2020-12-09 
 Remiss Program för Smart specialisering i Kronoberg 2021-2027 

Beslutet skickas till 
Region Kronoberg 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
131-149 
Tid: 2020-12-09 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 144  
 
Remiss - Regional utvecklingsstrategi för Halland 2035 
Diarienummer: RJL 2020/2020 

Beslut  
Nämnden  

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till region Halland. 
Med den komplettering som gjordes efter presidiet angående 
arbetsmarknad och infrastruktur över länsgränserna. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
förslag till regional utvecklingsstrategi för region Halland. Region 
Jönköpings län är överlag positiv till strategin och lämnar synpunkter över 
förslaget.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-11-25 
 Missiv daterad 2020-11-12 
 Förslag till yttrande daterad 2020-12-09 
 Remiss Regional utvecklingsstrategi för region Halland 

Beslutet skickas till 
Region Halland 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
131-149 
Tid: 2020-12-09 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 145  
 
Projektansökan - Filmbyn Småland 
Diarienummer: RJL 2017/1627 

Beslut  
Nämnden 

1. Beviljar Filmbyn, Småland 800 000 kr för slutåret 2021. 
2. Förskott av bidraget är möjligt. 
3. Finansiering sker från Regionala utvecklingsmedel. 

Reservationer 
Moderaterna och Sverigedemokraterna reservera sig till förmån för eget 
yrkande. 

Sammanfattning  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet tog 2015-11-24 
beslut om att stödja Filmbyn Småland med sex miljoner under 
uppbyggnaden av verksamheten och man tog då också ett inriktningsbeslut 
om att stödja Filmbyn Småland med 800 000 kr om året t.o.m. 2021.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-11-25 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-30 
 Ansökan från Filmbyn 2020-10-29  
 Lägesrapport/delårsrapport från Filmbyn per 2020-08-31 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Gun Lusth (M) yrkar för Moderaterna att ärendet avslås med följande 
motivering: 
Det saknas bokslut från 2019 att under innevarande år 2020 som präglas av 
begränsad verksamhet har Filmbyn Småland anställt  ytterligare en person 
som verksamhets chef att det ej är förenligt med rådande omständigheter att 
utveckla verksamheten. 
 
Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till föreliggande förslag samt yrkar avslag på 
Moderaternas yrkande.  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
131-149 
Tid: 2020-12-09 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 
Olle Moln Teike (SD) yrkar för Sverigedemokraterna bifall till 
Moderaternas förslag om avslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer föreliggande förslag mot Moderaternas förslag om 
avslag, och finner föreliggande förslag antaget. 

Beslutet skickas till 
Filmbyn Småland 

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
131-149 
Tid: 2020-12-09 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 146  
 
Verksamhetsbidrag kultur 2021 
Diarienummer: RJL 2020/2290 

Beslut  
Nämnden 

1. Beviljar 8 878 000 kronor i verksamhetsbidrag till organisationer 
enligt redovisad sammanställning ur nämndens anslag för bidrag 
inom kulturområdet. 

1. Kultivera tilldelas 300 000 kronor. 
2. Resterande 130 000 kronor övergår inom ramen för projektbidrag. 
3. Share Music tilldelas utöver uppräkning ett tillskott på 338 000 

kronor enbart för verksamhetsåret 2021 om totalt 1 000 000 kronor. 

Sammanfattning  
Nämndens totala budget för 2021 innehåller ett anslag på 13,1 miljoner 
kronor för bidrag inom kulturområdet. Anslagets ändamål är att utifrån den 
regionala kulturplanens mål och inriktningar ge stöd till organisationer, 
sammanslutningar och enskilda. Bidrag kan ges i forma av 
verksamhetsbidrag, projektbidrag och arrangörsbidrag.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-11-25 
 Protokollsutdrag kulturutskottet 2020-11-19 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-17 
 Bilaga, översikt för nya sökanden av verksamhetsbidrag 
 Ansökningar om verksamhetsbidrag RJL 2020/2291 

Beslutet skickas till 
Utbildning och kultur - Stab 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
131-149 
Tid: 2020-12-09 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 147  
 
Utökade sammanträdesdagar för Kulturutskottet 
Diarienummer: RJL 2020/1859 

Beslut  
Nämnden  

 Beslutar att kulturutskottet utökar sina sammanträdesdagar till 5 
tillfällen under 2021. 

Sammanfattning  
Förslag till sammanträdesplan för 2021 har tagits fram för Kulturutskottet 
inom nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. 
För att ha möjlighet att bereda ärenden till nämnden föreslås 
Kulturutskottets sammanträdesdagar utökas till totalt 5 tillfällen per år. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-11-25 
 Protokollsutdrag Kulturutskottet 2020-11-19 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 
Kulturutskottet 

Beslutets antal sidor 
1
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Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
131-149 
Tid: 2020-12-09 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 148  
 
Projektansökan - Proaktiv omställning och 
handledning 
Diarienummer: RJL 2020/2623 

Beslut  
Nämnden  

1. Beslutar att genomföra projekt Proaktiv omställning och 
handledning – insats för att stödja företag som påverkats av negativt 
av Covid-19. 

2. Beslutar om att avsätta 3 070 250 kr för projektet. Finansiering sker 
med 50% regionala projektmedel och 50% ur statliga 1:1-medel. 

Sammanfattning  
Nationella företagsakuten har under hösten 2020 genomfört 
demonstrationsprojektet, Kris-Fara-Möjlighet för att handleda företag som 
påverkats negativt av Covid-19 samt bidra med kompetensutveckling kring 
omställningsarbete. Projektet har positivt bidragit till att överbrygga gapet 
mellan offentliga stödinsatser och näringslivet. Då Nationella 
företagsakutens uppdrag avslutas vid årsskiftet föreslås Kris-Fara-Möjlighet 
(KFM) drivas vidare som ett regionalt projekt.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-12-09 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-03 
 Projektansökan Regionala projektmedel 
 Projektansökan 1:1-medel 

Beslutet skickas till 
Regional utveckling 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
131-149 
Tid: 2020-12-09 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 149  
 
Avslutning 
 
Samtliga tjänstemän och ledamöter önskas en God Jul och ett Gott Nytt År. 
 
Monica Samuelsson (KD) tackar ordföranden Rune Backlund (C) som 
lämnar sitt uppdrag vid årsskiftet för att gå i pension. 
 
Ordföranden tackar för sin tid i nämnden och önskar samtliga en god 
fortsättning. 

Beslutets antal sidor 
1

25
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