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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 90-
114 
Tid: 2021-06-24 kl. 09:00-14:30  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Närvarande 
Beslutande Per Eriksson (C) ordf. närvarande §§ 97-114 

Jessica Hagård (C) ersätter Per Eriksson (C) §§ 90-96 
Monica Samuelsson (KD) 1:e vice ordf. beslutande ordf. §§ 90-96 
Dan Sylvebo (-) 2:e vice ordf. 
Per Svenberg (S) 
Annki Stark (S) ersätter Aneth Amundson (S) 
Adam Starck (S) 
Hans Jarstig (KD) 
Raymond Pettersson (C) 
Irada Alieva Söderberg (S) ersätter Helen Skogelin Torvaldsson (BA) 
Mari Lindahl (L) 
Jon Hammarin-Heinpalu (MP) 
Kristina Nero (V) 
Gun Lusth (M) 
Olle Moln Teike (SD) 
Ulf Svensson (SD) 
 

Ersättare Anton Axelsson (KD) 
Jessica Hagård (C) 
Fredrik Sveningson (L) 
Monica Persson (MP) 
Henrik Dinkel (V) 
Elisabeth Wahlström (M) 
Ann-Katrin Löfstedt (M) 
Maria Högberg (SD) 
Anders Vilgotsson (SD) 
 

Övriga Karin Hermansson, regional utvecklingsdirektör 
Peter Friberg, sektionschef samordning, uppföljning och analys 
Camilla Holm, budgetchef 
Ulrika Josefsson, t.f. verksamhetschef Smålands musik och teater §96 
Charlotta Miller, verksamhetsutvecklare film §96 
Ante Jankovic, sektionschef attraktivitet och livsmiljö 
Thomas Strand, sektionschef kompetensförsörjning och utbildning 
§§107-108 
Irene Tengberg Herrstedt,  personalrepresentant 
Ida Vigrell, nämndsekreterare fasilitator 
Linda Byman, nämndsekreterare 

 

2



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 90-
114 
Tid: 2021-06-24 kl. 09:00-14:30  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Linda Byman 
 
 
 

Ordförande 

Monica Samuelsson (KD) §§ 90-96 
 
 
 

Justerare 

Per Eriksson (C) §§ 97-114 
 
 
 

 Jon Hammarin-Heinpalu (MP) 
 
 
 

 Gun Lusth (M)  
 

 
Protokollet är justerat 2021-     -     och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 90-
114 
Tid: 2021-06-24 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 90  
 
Val av protokollsjusterare 
 
Nämnden utser Jon Hammarin-Heinpalu (MP) och Gun Lusth (M) att 
justera protokollet tillsammans med ordföranden. 
 
På grund av rådande pandemi och smittorisk utförs dagens 
nämndsammanträde digitalt via länk.  
 
Upprop förrättas. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 90-
114 
Tid: 2021-06-24 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 91  
 
Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 90-
114 
Tid: 2021-06-24 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 92  
 
Föregående mötesprotokoll 
 
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 90-
114 
Tid: 2021-06-24 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 93  
 
Anmälan av informationshandlingar 
Diarienummer: RJL 2021/18 
 
Sammanställning av informationshandlingar anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 90-
114 
Tid: 2021-06-24 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 94  
 
Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: RJL 2021/15 
 
Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 90-
114 
Tid: 2021-06-24 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 95  
 
Inkomna remisser, promemorior och motioner 
 
Sammanställningen anmäls och läggs till handlingarna, frågor kring 
inkomna remisser besvaras. 
 
Gun Lusth (M) överlämnar för Moderaterna och Sverigedemokraterna en 
protokollsanteckning enligt bilaga 1, gällande remiss RJL 2021/1087 
försörjningskrav vid anhöriginvandring. 
 
Protokollanateckningen godkänns av ordföranden. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 90-
114 
Tid: 2021-06-24 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 96  
 
Aktuell information 
 
Ulrika Josefsson, t.f. verksamhetschef vid Smålands musik och teater 
informerar om omställning av verksamheten och kulturhuset Spira under 
pandemin. 
 
Charlotta Miller, verksamhetsutvecklare film informerar om region 
Jönköpings läns arbete med filmutveckling i länet. 
 
Regional utvecklingsdirektör Karin Hermansson informerar: 

 Pågående rekryteringar. 
 Nya medel ERUF, React till Småland öarna. 
 Arbetet med regional utvecklingsstrategin fortgår, träff med 

kommundirektörer, Jönköping University, Länsstyrelsen och 
näringslivet. 

 Enkät om arbetsmiljö och distansarbete vid regional utveckling. 
 Struturbilder Jönköpings län. 
 Påverkan av covid-19 på länets ekonomi. 

 
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 §§ 90-
114 
Tid: 2021-06-24 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 97  
 
Månadsrapport 2021 
Diarienummer: RJL 2021/134 
 
Budgetchef Camilla Holm presenterar månadsrapport per maj 2021. 
informationen anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 90-
114 
Tid: 2021-06-24 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 98  
 
Ajournering 
 
Sammanträdet ajourneras kl. 10.50 för gruppmöten och lunch och återupptas 
kl. 13.00. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 90-
114 
Tid: 2021-06-24 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 99  
 
Budget 2022 med flerårsplan 2023-2024 -  Nämnd för 
arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet 
Diarienummer: RJL 2021/130 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

1. Överlämnar förslag till Budget och verksamhetsplan 2022 med 
flerårsplan för 2023-2024 till budgetberedningen. 

2. Följande tillägg görs på sidan 38 under framgångsfaktorer, 
tillgängligt kulturliv, i punkterna under uppdrag.  

”Verksamhetens resurser ska fördelas så att Smålands musik och 
teater har en bred kulturverksamhet med scenkonstproduktioner som 
kommer hela länet till del samt god samverkan med det fria 
kulturlivet”. 

Reservationer 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, reserverar sig mot beslutet till förmån 
för egna förslag. Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för egna yrkanden. 

Sammanfattning  
Nämnden redovisar i föreliggande skrivelse sitt förslag till Budget och 
verksamhetsplan 2022 med flerårsplan 2023-2024. Förslaget överlämnas till 
regionstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-06-16 
 Missiv daterat 2021-06-15 
 Förslag till Budget och verksamhetsplan 2022 med flerårsplan 2023-

2024 för nämnd för nämnd arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

 Moderaternas budgetförslag med verksamhetsplan 2022 med 
flerårsplan för 2023-2024 

 Sverigedemokraternas budgetförslag med verksamhetsplan 2022 
med flerårsplan för 2023-2024 

 Vänsterpartiets ändrings- och tilläggsförslag budget 2022  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 90-
114 
Tid: 2021-06-24 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden Per Eriksson (C) yrkar bifall till koalition för region 
Jönköpings läns förslag till budget och verksamhetsplan 2022 med 
flerårsplan 2023-2024 och meddelar att följande mening ska läggas till på 
sidan 38 under framgångsfaktorer, tillgängligt kulturliv, i punkterna under 
uppdrag. ”Verksamhetens resurser ska fördelas så att Smålands musik och 
teater har en bred kulturverksamhet med scenkonstproduktioner som 
kommer hela länet till del samt god samverkan med det fria kulturlivet” 
 
I yrkandet instämmer Per Svenberg (S) och Monica Samuelsson (KD). 
 
Kristina Nero (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets ändrings- och 
tilläggsförslag och överlämnar ett antal säryrkanden att behandla var för sig. 
 
Gun Lusth (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till budget 2022 med 
flerårsplan för 2023-2024. 
 
Ulf Svensson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget 
2022 med flerårsplan för 2023-2024. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Koalitionens förslag till budget mot Moderaternas och 
Sverigedemokraternas budgetförslag och finner Koalition för Jönköpings 
läns förslag till budget 2022 antaget. 
 
Därefter ställer ordföranden Vänsterpartiets tilläggs och ändringsyrkanden 
under proposition, avslag mot bifall. 
 
Yrkande 1. Vänsterpartiet 
Att regionen i samarbete med Smålands turism tar fram en applikation för 
turister och invånare som visar ”Intressepunkter”. Intressepunkterna kan 
exempelvis vara ekologisk gårdsförsäljning, konsthallar, hembygdsgårdar 
och andra lokala sevärdheter.  
 
Ordföranden ställer Vänsterpartiets yrkande 1. under proposition, avslag 
mot bifall och finner att det avslås. 
Votering begärs där avslag (JA) ställs mot bifall (NEJ). 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 90-
114 
Tid: 2021-06-24 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 
 
JA röstar följande ledamöter: Olle Moln Teike (SD), Per Svenberg (S), 
Annki Stark (S), Adam Starck (S), Hans Jarstig (KD), Raymond Pettersson 
(C),  Irada Alieva Söderberg (S), Mari Lindahl (L), Jon Hammarin-Heinpalu 
(MP), Monica Samuelsson (KD) och Per Eriksson (C). 
 
NEJ röstar följande ledamot: Kristina Nero (V). 
 
AVSTÅR gör följande ledamöter: Gun Lusth (M), Ulf Svensson (SD) och 
Dan Sylvebo (-). 
 
Omröstningsresultat   
Nämnden har därmed avslagit Vänsterpartiets yrkande 1. med följande 
resultat:11 JA-röster, mot 1 NEJ-röst, 3 ledamöter avstod från att rösta. 
 
Yrkande 2. Vänsterpartiet 
Att ytterligare en miljon tillförs länsmuseet för att möjliggöra större lokal 
närvaro, pedagogiska insatser, i enlighet med Vänsterpartiets flerårsplan 
för 2021-2023.  
Ordföranden ställer Vänsterpartiets yrkande 2. under proposition, avslag 
mot bifall och finner att det avslås. 
 
Yrkande 3. Vänsterpartiet 
Att en utökad kultursatsning genomförs riktat mot skolorna i länet med syfte 
att fler barn skall få möjligheten att ta del av och delta i kulturaktiviteter. 
Finansiering i enlighet med Vänsterpartiets flerårsplan för 2021-2023.  
Ordföranden ställer Vänsterpartiets yrkande 3. under proposition, avslag 
mot bifall och finner att det avslås. 
 
Yrkande 4. Vänsterpartiet 
Att mer resurser avsätts till potten där det fria kulturlivet kan söka bidrag 
ifrån. Tre miljoner ytterligare avsätts för ändamålet i enlighet med 
Vänsterpartiets flerårsplan 2021-2023.  
Ordföranden ställer Vänsterpartiets yrkande 4. under proposition, avslag 
mot bifall och finner att det avslås. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 90-
114 
Tid: 2021-06-24 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 
Yrkande 5. Vänsterpartiet 
Att en kulturvaneundersökning genomförs under 2022.  
Ordföranden ställer Vänsterpartiets yrkande 5. under proposition, avslag 
mot bifall och finner att det avslås. 
 
Votering begärs där avslag (JA) ställs mot bifall (NEJ). 
 
JA röstar följande ledamöter: Gun Lusth (M), Olle Moln Teike (SD), Ulf 
Svensson (SD),  Per Svenberg (S), Annki Stark (S), Adam Starck (S), Hans 
Jarstig (KD), Raymond Pettersson (C),  Irada Alieva Söderberg (S), Mari 
Lindahl (L), Jon Hammarin-Heinpalu (MP), Dan Sylvebo (-),  Monica 
Samuelsson (KD) och Per Eriksson (C). 
 
NEJ röstar följande ledamot: Kristina Nero (V). 
 
Omröstningsresultat   
Nämnden har därmed avslagit Vänsterpartiets yrkande 5. med följande 
resultat:14 JA-röster, mot 1 NEJ-röst. 
 
Yrkande 6. Vänsterpartiet 
Att ett industriråd bestående av bland annat arbetsmarknadensparter, 
regionen och utbildningsväsendet inrättas.  
Ordföranden ställer Vänsterpartiets yrkande 6. under proposition, avslag 
mot bifall och finner att det avslås. 
 
Votering begärs där avslag (JA) ställs mot bifall (NEJ). 
 
JA röstar följande ledamöter: Gun Lusth (M), Olle Moln Teike (SD), Ulf 
Svensson (SD),  Per Svenberg (S), Annki Stark (S), Adam Starck (S), Hans 
Jarstig (KD), Raymond Pettersson (C),  Irada Alieva Söderberg (S), Mari 
Lindahl (L), Jon Hammarin-Heinpalu (MP), Dan Sylvebo (-),  Monica 
Samuelsson (KD) och Per Eriksson (C). 
 
NEJ röstar följande ledamot: Kristina Nero (V). 
 
Omröstningsresultat   
Nämnden har därmed avslagit Vänsterpartiets yrkande 6. med följande 
resultat:14 JA-röster, mot 1 NEJ-röst. 
 
 

16



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 90-
114 
Tid: 2021-06-24 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 
Yrkande 7. Vänsterpartiet 
Att Smålands musik och teater får det prioriterade uppdraget att nå ut i hela 
länet.  
Ordföranden ställer Vänsterpartiets yrkande 7. under proposition, avslag 
mot bifall och finner att det avslås. 
 
Yrkande 8. Vänsterpartiet 
Att det regionala priset vid uthyrning av lokaler i Spira sänks för att 
harmonisera med exempelvis Jönköpings Teater eller andra lokaler med 
liknande kapacitet.  
Ordföranden ställer Vänsterpartiets yrkande 8. under proposition, avslag 
mot bifall och finner att det avslås. 
 
Yrkande 9. Vänsterpartiet 
Att Smålands musik och teater ska redovisa antal besök ute i länet och att 
det skall ske separat för varje verksamhetsområde.  
 
Ordföranden ställer Vänsterpartiets yrkande 9. under proposition, avslag 
mot bifall och finner att det avslås. 
Votering begärs där avslag (JA) ställs mot bifall (NEJ). 
 
JA röstar följande ledamöter: Gun Lusth (M), Per Svenberg (S), Annki Stark 
(S), Adam Starck (S), Hans Jarstig (KD), Raymond Pettersson (C),  Irada 
Alieva Söderberg (S), Mari Lindahl (L), Jon Hammarin-Heinpalu (MP), 
Dan Sylvebo (-), Monica Samuelsson (KD) och Per Eriksson (C). 
 
NEJ röstar följande ledamot: Kristina Nero (V). 
 
AVSTÅR gör följande ledamöter: Olle Moln Teike (SD) och Ulf Svensson 
(SD).  
 
Omröstningsresultat   
Nämnden har därmed avslagit Vänsterpartiets yrkande 9. med följande 
resultat:12 JA-röster, mot 1 NEJ-röst, 2 ledamöter avstod från att rösta. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 90-
114 
Tid: 2021-06-24 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 
Yrkande 10. Vänsterpartiet 
Att antalet unika tätorter i länet som där SMOT har någon form av 
verksamhet skall redovisas årligen för att få inblick i hur många tätorter 
utöver residensstäderna i respektive kommun som får besök. Redovisning 
sker per verksamhetsområde.  
Ordföranden ställer Vänsterpartiets yrkande 10. under proposition, avslag 
mot bifall och finner att det avslås. 
 
Yrkande 11. Vänsterpartiet 
Att en hållbarhetsutvecklare rekryteras med fokus på att hjälpa företag med 
grön omställning. 
Ordföranden ställer Vänsterpartiets yrkande 10. under proposition, avslag 
mot bifall och finner att det avslås. 
 
Slutligen finner ordföranden att samtliga ändrings- och tilläggsförslag från 
Vänsterpartiet har avslagit av nämnden. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
6
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 90-
114 
Tid: 2021-06-24 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 100  
 
Bilaga till budget 2022 - Principer för prissättning vid 
kulturhuset Spira 
Diarienummer: RJL 2021/130 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

 Överlämna principer för prissättningen vid Kulturhuset Spira 2022 
till budgetberedningen. 

Reservationer 
Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget 
förslag. 

Sammanfattning  
Nämnden har till uppgift att överlämna förslag till budget och 
verksamhetsplan 2022 samt flerårsplan 2023-2024 till budgetberedningen. 
Som bilaga till budgetförslaget överlämnas förslag till principer för 
prissättning vid Kulturhuset Spira. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-06-16 
 Missiv daterad 2021-06-02 
 Bilaga Principer för prissättning 2022 vid Kulturhuset Spira 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Per Eriksson (C) yrkar bifall till föreliggande förslag. 
 
Gun Lust (M) yrkar för Moderaterna avslag på den rabatterade 
prissättningen, med motiveringen att Moderaterna har beslutat att höja 
egenfinansieringen på Kulturhuset Spira. 
I yrkandet instämmer Olle Moln Teike (SD) och Dan Sylvebo (-). 
 
Per Svenberg (S), Adam Starck (S), Mari Lindahl (L) och Monica 
Samuelsson (KD) yrkar bifall till föreliggande förslag och avslag på 
Moderaternas och Sverigedemokraternas yrkande. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 90-
114 
Tid: 2021-06-24 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer föreliggande förslag mot Moderaternas och 
Sverigedemokraternas yrkande och finner föreliggande förslag antaget. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 90-
114 
Tid: 2021-06-24 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 101  
 
Uppdragsbeskrivningar - Smot och sektionen för 
kulturutveckling 
Diarienummer: RJL 2018/456 

Beslut  
Nämnden  

1. Godkänner revideringen av uppdragsbeskrivningar för Smålands 
musik och teater och sektionen för kulturutveckling. 

2. Godkänner föreslagna ändringar och tillägg enligt bilaga2. 
3. Godkänner att uppdragsbeskrivningarnas giltighetsperiod förlängs 

till och med år 2022.  

Sammanfattning  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet ansvarar för 
uppdrag till och uppföljning av regionala kulturverksamheter inom ramen 
för kultursamverkansmodellen. Uppdragen följer den regionala kulturplanen 
och innebär ett särskilt ansvar att långsiktigt planera och agera enligt de 
nationella och regionala kulturpolitiska målen, den regionala 
utvecklingsstrategin samt kulturplanens prioriteringar. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-06-16 
 Presidiets förslag till ändringar och tillägg enligt bilaga1. 
 Budget med flerårsplan, RJL 2020/76  
 Regional Kulturplan RJL 2016/2976 

 
Följande handlingar ur ärende RJL 2018/456: 

 Tjänsteskrivelse, Revidering och förlängning av 
uppdragsbeskrivningar till resterande verksamheter inom 
kultursamverkansmodellen daterad 2021-05-04  

 Bilaga, Uppdragsbeskrivning 2018-2022 Smålands Musik och Teater 
2021 

 Bilaga, Uppdragsbeskrivning 2018-2022 Sektionen för 
kulturutveckling 2021 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 90-
114 
Tid: 2021-06-24 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag 
med föreslagna ändringar från presidiet enligt bilaga 2. 

Beslutet skickas till 
Regional utveckling, sektionen för kulturutveckling  

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 90-
114 
Tid: 2021-06-24 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 102  
 
Justering kriterier för bidragsgivning, filmbidrag 
Diarienummer: RJL 2019/2430 

Beslut  
Nämnden 

 Godkänner justeringarna i kriterierna för bidrag till filmprojekt.  

Sammanfattning  
Film och rörlig bild får allt större uppmärksamhet inom Jönköpings län. Det 
finns en större efterfrågan och mer produktion av film och rörlig bild än 
tidigare. Ny teknik och förändrade distributionsformer och 
konsumtionsmönster har skapat nya och skärpta förutsättningar bland annat 
avseende finansiering för producenterna av innehållet.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-06-16 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-21 
 Riktlinjer för bidragsgivning inom områdena utbildning och kultur 

RJL2019/2430  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Olle Moln Teike (SD) överlämnar  för Sverigedemokraterna följande 
protokollsanteckning: Organisationen ska ha minst 1000 betalande 
pensionärsmedlemmar bosatta inom länet och lokalföreningar i minst fem 
av länets kommuner Ny text: Organisationen ska ha minst 300 betalande 
pensionärsmedlemmar. 
Gun Lusth (M) anmäler att Moderaterna ställer sig bakom lagd 
protokollsanteckning från Sverigedemokraterna. 
 
Protokollsanteckningen bifalls av ordföranden. 
 
Adam Starck (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Regional utveckling – sektionen för kulturutveckling 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 90-
114 
Tid: 2021-06-24 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 103  
 
Projekt - Leader Västra Småland 
Diarienummer: RJL 2021/564 

Beslut  
Nämnden  

1. Beslutar bevilja Leader Västra Småland 131 588 kr. 
2. Finansiering sker ur anslaget för Regionala utvecklingsmedel. 

Sammanfattning  
Leader Västra Småland söker projektmedel för att arbeta med information 
och  marknadsföring för att nå nya målgrupper och sprida kunskap om sin 
verksamhet. Syftet är att få fler människor att komma med idéer för att 
kunna utveckla landsbygden med EU-medel. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-06-16 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-25 
 Ansökan från Leader Västra Småland 

Beslutet skickas till 
Regional utveckling 
Leader Västra Småland 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 90-
114 
Tid: 2021-06-24 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 104  
 
Projekt - Leader Linné 
Diarienummer: RJL 2021/1110 

Beslut  
Nämnden  

1. Beslutar bevilja Leader Linné 95 000 kr. 
2. Finansiering sker ur anslaget för Regionala utvecklingsmedel. 

Sammanfattning  
Leader Linné ansöker om medel för perioden 2021-2022 för att göra 
informationsinsatser och visa på möjligheterna inom Leader. Man vill satsa 
extra på tryckt och rörligt material i en idébank för att visa på goda exempel 
från tidigare period för att få in nya ansökningar om projekt och checkar 
från företag och civilsamhället.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-06-16 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-25 
 Ansökan från Leader Linné 

Beslutet skickas till 
Regional utveckling  
Leader Linné 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 90-
114 
Tid: 2021-06-24 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 105  
 
Projekt - Leader Östra Skaraborg 
Diarienummer: RJL 2021/1129 

Beslut  
Nämnden  

1. Beviljar Leader Östra Skaraborg 141 350 kr. 
2. Finansiering sker ur anslaget för Regionala utvecklingsmedel. 

Sammanfattning  
Leader Östra Skaraborg ansöker om medel till ett informationsprojekt för att 
öka sin synlighet för att på så sätt få igång nya projekt. Man menar att 
medvetenheten om Leader är bristfällig och ökad marknadsföring bör leda 
till fler ansökningar om projekt och checkar. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-06-16 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-25 
 Ansökan från Leader Östra Skaraborg 

Beslutet skickas till 
Regional utveckling  
Leader Östra Skaraborg 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 90-
114 
Tid: 2021-06-24 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 106  
 
Projekt - Leader Astrid Lindgrens hembyggd 
Diarienummer: RJL 2021/1165 

Beslut  
Nämnden  

1. Beviljar Leader Astrid Lindgrens hembygd 191 750 kr. 
2. Finansiering sker ur anslaget för Regionala utvecklingsmedel. 

Sammanfattning  
Leader Astrid Lindgrens hembygd ansöker om projektmedel för en 
informationsinsats under 2021-2022 för att sprida kunskap om tidigare 
projekt som inspiration och för att informera om möjligheten att genomföra 
nya projekt. Detta vill föreningen göra i både tryckt form och digitalt genom 
bilder och film. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-06-16 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-25 
 Ansökan från Leader Astris Lindgrens hembygd 

Beslutet skickas till 
Regional utveckling  
Leader Astrid Lindgrens hembygd 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 90-
114 
Tid: 2021-06-24 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 107  
 
Projekt - Förstudie gällande återtag av livsmedel 
Diarienummer: RJL 2021/1230 

Beslut  
Nämnden 

1. Avsätter 800 000 kr för en förstudie gällande återtag av livsmedel 
för åren 2021-2022. Fördelningen över åren är 360 000 kr för 2021,    
440 000 kr för 2022. 

2. Finansiering sker från regionala utvecklingsmedel. 

Sammanfattning  
Regional utveckling vill i samverkan med Jönköping University genomföra 
en förstudie för att undersöka möjligheterna till återtag av livsmedel från de 
regionala naturbruksgymnasierna samt kartlägga förutsättningarna för att 
använda naturbruken som innovativa plattformar för att testa nya koncept 
för närproducerade livsmedel och ökad livsmedelsproduktion. En röd tråd 
som går genom den regionala utvecklingsstrategin, den regionala 
livsmedelsstrategin, verksamhetsplan och hållbarhetsprogram 2021-2025 är 
målsättningar om en ökad livsmedelsförsörjning. Det finns även ett uppdrag 
i RJL:s budget att arbeta med frågan. Förstudien beräknas till nio månader 
med start i augusti 2021 och avslut i juni 2022. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-06-16 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-02 
 Projektbeskrivning – Återtag av livsmedel 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ulf Svensson (SD) och Jon Hammarin-Heinpalu (MP) 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 §§ 90-
114 
Tid: 2021-06-24 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 108  
 
Remiss - Förslag till överenskommelse om 
mobilitetsstöd till folkhögskolorna 
Diarienummer: RJL 2021/1273 

Beslut  
Nämnden 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Sveriges Kommuner 
och Regioner. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
förslag, Överenskommelse om mobilitetsstöd, och kan ställa sig bakom 
förslaget. Landets folkhögskolor utgör en omistlig del av det livslånga 
lärandet och det är en viktig princip att staten och Sveriges regioner har ett 
gemensamt ansvar för att finansiera denna utbildningsform. Nämnden 
kommer att fatta ett slutligt beslut i frågan om mobilitetsstöd när Sveriges 
Kommuner och Regioner återkommer med ett nytt förslag efter genomförd 
remissomgång. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-06-16 
 Missiv daterad 2021-06-11 
 Förslag till yttrande, 2021-06-24 
 Remittering av förslag till överenskommelse om mobilitetsstöd till 

folkhögskolorna, 2021-05-31 
 Överenskommelse om mobilitetsstöd, 2021-05-31 
 Bilaga: Kostnadsbeskrivning från Folkbildningsrådet 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden Per Eriksson (C), Per Svenberg (S), Mari Lindahl (L), Gun 
Lusth (M), Ulf Svensson(SD) och Kristina Nero (V) yrkar bifall till 
föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Sveriges Kommuner och Regioner 
Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 90-
114 
Tid: 2021-06-24 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 109  
 
Remiss - Regional utvecklingsstrategi Blekinge län 
Diarienummer: RJL 2021/749 

Beslut  
Nämnden  

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Region Blekinge 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
förslag Växtplats Blekinge, Regional Utvecklingsstrategi 
 
Växtplats Blekingen är pedagogiskt uppbyggd, lättillgängligt och skapar ett 
stort intresse runt kommande utveckling i Blekinge. Strategi ansluter väl till 
övriga regioners utmaningar och visioner. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-06-16 
 Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-21 
 Förslag till yttrande daterat 2021-06-24 

Beslutet skickas till 
Region Blekinge 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 90-
114 
Tid: 2021-06-24 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 110  
 
Remiss - Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021-2028 
Diarienummer: RJL 2021/985 

Beslut  
Nämnden  

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Region Halland. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
förslag Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021 - 2028.  
 
Region Jönköpings län anser att Hallands strategi för hållbar utveckling 
2021 – 2028 har en tydlig struktur och en bra presentation av strategiska 
områden. Region Jönköpings län vill bidra med några inspel för att 
ytterligare förtydliga vissa områden och definitioner.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-06-16 
 Missiv daterad 2021-06-03 
 Förslag till yttrande daterad 2021-06-24 

Beslutet skickas till 
Region Halland 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 90-
114 
Tid: 2021-06-24 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 111  
 
Remiss - Vissa statliga insatser på musikområdet 
Diarienummer: RJL 2021/834 

Beslut  
Nämnden  

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Kulturdepartementet. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
förslag Vissa insatser på musikområdet. 
 
Region Jönköpings län avstår från att yttra sig över förslaget. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-06-16 
 Missiv daterat 2021-05-20 
 Förslag till yttrande daterat 2021-05-20 
 Remiss: Vissa statliga insatser på musikområdet Ds 2021:11 

Beslutet skickas till 
Kulturdepartementet 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 90-
114 
Tid: 2021-06-24 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 112  
 
Valärende - Ersättare arkivförbundet 
Beslut  
Nämnden 

 Utser Mari Lindahl (L) till ny ersättare vid arkivförbundets styrelse. 

Sammanfattning  
Raymond Pettersson (C) har utsetts till ny ordförande i arkivförbundet och 
ett nyval till platsen som ersättare behöver göras. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-06-16 

Beslutet skickas till 
Arkivförbundet 
Regionledningskontoret 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 90-
114 
Tid: 2021-06-24 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 113  
 
Valärende - Tage Karlssons stiftelse 

Beslut  
Nämnden 

 Utser Elisabeth Wahlström (M) till ledamot vid Tage Karlssons 
stiftelse. 

Sammanfattning  
Dan Sylvebo har valt att lämna sitt uppdrag som ledamot vid Tage 
Karlssons stiftelse och ett nyval behöver göras. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-06-16 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Gun Lust (M) föreslår att Elisabeth Wahlström utses som ledamot vid Tage 
Karlssons stiftelse. 

Beslutet skickas till 
Tage Karlssons stiftelse 
Regionledningskontoret 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 90-
114 
Tid: 2021-06-24 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 114  
 
Avslutning 
 
Monica Samuelsson (KD) tackar ordföranden för den gångna terminen och 
önskar en Glad Midsommar. 
 
Ordföranden önskar samtliga ledamöter och tjänstemän en trevlig sommar 
och förklarar sammanträdet för avslutat kl.14.30. 
 
Nämndens ledamöter önskar ordföranden detsamma. 

Beslutets antal sidor 
1

35



Moderaterna och Sverigedemokraterna ifrågasätter vem som har beslutat att 

Region Jönköpings län, trots att vi är tillfrågad remissinstans, har avstått från 

yttrande på Remissen - Försörjningskrav vid anhöriginvandring.  

Som företrädare för Region Jönköpings län och därmed efterfrågad remissinstans har vi inte givits vår 

demokratiska möjlighet att avge yttrande i ett för såväl Jönköpings län som för Sverige viktigt område. 

Med anledning av detta vill vi lägga följande protokollsanteckning som bilaga till ärende 6. 

Trycket på kommuner och regioner har varit, och är fortsatt, stort till följd av den höga 

asylinvandringen till Sverige. För att Sverige ska klara av den integrationskris landet befinner sig i är 

det helt centralt att den svenska migrationspolitiken utgår från EU:s minimikrav, samtidigt som 

söktrycket till Sverige minskar. Kommuner och regioner behöver under lång tid framöver få andrum 

och möjlighet att på bästa möjliga underlätta för de människor som redan beviljats skydd i Sverige att 

integreras och bli en del av det svenska samhället. För att detta ska vara möjligt krävs det att Sverige 

har en migrationspolitik utifrån EU:s miniminivå och internationella konventionsåtaganden. 

Regeringens förslag i proposition 2020/21:191 Ändrade regler i utlänningslagen innebär dock inte en 

migrationslagstiftning på miniminivå. Förslagen från Socialförsäkringsutskottet välkomnas därför.  

Skärpt krav på försörjning vid anhöriginvandring vad gäller alternativt 
skyddsbehövande 
Som företrädare för Region Jönköpings län instämmer vi som sagt i det som står i promemorian om att 

Sverige mot bakgrund av de senaste årens omfattande invandring och de stora integrationsutmaningar 

som Sverige står inför måste ha en invandring på en nivå som samhället klarar av utifrån ett 

integrationsperspektiv. Förslaget rör inte alternativt skyddsbehövandes rätt till familjeåterföreningen 

utan frågan om försörjningskrav och förslaget är förenligt med familjeåterföreningsdirektivet. Därtill 

påverkas inte möjligheten för alternativt skyddsbehövande att beviljas undantag om det, som i nu 

utskickat förslag föreligger synnerliga skäl.  

Sammantaget finns goda grunder för att alternativt skyddsbehövande som huvudregel ska uppfylla 

försörjningskravet för att ha rätt till anhöriginvandring. Moderaterna och Sverigedemokraterna 

tillstyrker därför förslaget i promemorian.  

Tidsfristen för undantaget från försörjningskravet för kvotflyktingar 
Ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning kan göras direkt på Migrationsverkets hemsida 

och anknytningspersonen kan med fullmakt göra ansökan åt den anhörige. Därtill påtalas i 

propositionen att Migrationsverket tydligare kan upplysa om hur försörjningskravet och tidsfristen 

fungerar. Vidare har Migrationsverket i tidigare remissvar påtalat att den av regeringen förslagna 

förändringen kan orsaka praktiska problem. Mot den bakgrunden tillstyrker Moderaterna och 

Sverigedemokraterna förslaget i promemorian att kvotflyktingar bör behandlas på samma sätt som 

andra flyktingar, det vill säga att tremånadersfristen ska räknas från det att anknytningspersonen har 

beviljats uppehållstillstånd. 

Om undantag från försörjningskravet vid etablerade förhållanden 
Moderaterna och Sverigedemokraterna finner att bestämmelsen på ett onödigt komplicerat sätt 

försöker uppnå syftet att undantaget från försörjningskrav för etablerade förhållanden ska vara förenlig 

med familjeåterföreningsdirektivet. Med beaktande av att svensk migrationslagstiftning behöver ligga 

på miniminivå är det av vikt att det inte införs skrivningar som riskerar att leda till uppluckringar eller 

andra oförutsedda konsekvenser. Moderaterna och Sverigedemokraterna tillstyrker därför förslaget i 

promemorian.   

Bilaga 1



Undantag från försörjningskravet vid synnerliga skäl 
Regeringen har i förhållande till Migrationskommitténs föreslag sänk kravet för undantag från 

försörjningskravet från ”synnerliga skäl till ”särskilda skäl”. Moderaterna och Sverigedemokraterna  

anser att det ska vara en restriktiv tillämpning av undantaget, vilket kommitténs föreslag ger uttryck 

för. Därtill delar vi inte regeringens uppfattning att det är sannolikt att de exempel som finns i 

betänkandet inte skulle möjliggöra undantag med en bestämmelse som kräver synnerliga skäl. Därtill 

tillämpas lagstiftningen i ljuset av förarbetsuttalanden, varför exempel på avsedda undantag som 

lagstiftaren pekar på i förarbeten får betydelse i rättstillämpningen. Mot denna bakgrund tillstyrks 

förslaget i promemorian om att undantag från försörjningskravet vid anhöriginvandring ska kunna 

medges helt eller delvis om det finns synnerliga skäl.  

 



                                                                                                                                                                   Bilaga 2 

Ändringsyrkanden   

Uppdragsbeskrivning 2018-2022 för Smålands Musik och Teater 
 

Under Verksamhetsbeskrivning. Ändra första meningarna enligt följande: 

Smålands Musik och Teater är Region Jönköpings läns regionteater och regionmusik sammanslaget. 
Verksamheten finns till för länets invånare och har till uppdrag att verka i hela länet med god närvaro 
i samtliga kommuner. Smålands Musik och Teater är med sin teaterensemble och sinfonietta länets 
största arbetsgivare för konstnärlig personal. 

 

Något längre ned: 

Genom sitt arbete med utveckling och främjande av scenkonst… (forts. som det står) 

 

Sista meningen: 

Smålands Musik och Teater driver scenkonsthuset Spira i Jönköping med fyra scener. Här bedrivs 
även konferensverksamhet med kulturinslag, dock underordnat kulturupplevelser för allmänheten.  

 

Under Uppföljningsprocess: 

Under Avstämning och uppföljning: 

Uppföljning och avstämning genomförs under hösten då verksamheten ger en muntlig avstämning 
mot uppdragsbeskrivningen och budget samt uppföljning av april månads dialog. 

 

Detta medför även justering i tidplanen enligt följande: 

September-November Avstämning och uppföljning genomförs. 

 

 

Under ”Säkra konstnärlig utveckling och fördjupning inom scenkonsten” 

Sista punkten ändras enligt: 

Verksamheten ska utveckla och främja goda förutsättningar för scenkonsten i länet. Detta görs bland 
annat tillsammans med Sektionen för kulturutveckling inom Regional utveckling, Riksteatern 
Jönköpings län och andra lämpliga regionala aktörer. 

Ny punkt läggs till: 

Verksamhetens resurser ska fördelas så att Smålands Musik och Teater har en bred kulturverksamhet 
med scenkonstproduktioner som kommer hela länet till del samt god samverkan med det fria 
kulturlivet. 
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Under ”Öka tillgängligheten till institutionernas och de fria aktörernas verksamheter”: 

Lägg till i punkt tre enligt: 

Samverka med det fria kulturlivet för att stärka detsamma och dess möjligheter, bland annat genom 
årlig dialog. 

Ändra sista punkten enligt: 

Skapa goda förutsättningar i sin helhet för det fria kulturlivet i länet att utöva kulturverksamhet i 
Kulturhuset Spira. 

 

 

Under ”Övergripande uppdrag” 

Lägg till som en sjunde punkt: 

Verka för samarbetsavtal med länets kommuner. 
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