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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
115-127 
Tid: 2021-09-08 kl. 09:00-15:45  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Närvarande 
Beslutande Per Eriksson (C) ordf. 

Monica Samuelsson (KD) 1:e vice ordf. 
Dan Sylvebo (-) 2:e vice ordf. 
Per Svenberg (S) 
Aneth Amundson (S) 
Adam Starck (S) 
Hans Jarstig (KD) 
Raymond Pettersson (C) 
Helen Skogelin Torvaldsson (BA) 
Fredrik Sveningson (L) ersätter Mari Lindahl (L) §§ 115-120 
Mari Lindahl (L) närvarande §§ 121-127 
Jon Hammarin-Heinpalu (MP) 
Kristina Nero (V) beslutande §§ 115-122, deltar sporadiskt §§ 123-127  
Henrik Dinkel (V) ersätter Kristina Nero (V) §§ 123-127 
Gun Lusth (M) 
Olle Moln Teike (SD) 
Ulf Svensson (SD) närvarande §§ 115-124 
Maria Högberg (SD) ersätter Ulf Svensson (SD) §§125-127 
 

Ersättare Annki Stark (S) 
Irada Alieva Söderberg (S) 
Haykanush Vardanyan (KD) närvarande §§ 121-127 
Jessica Hagård (C) 
Fredrik Sveningson (L) närvarande §§ 115-122 
Monica Persson (MP) 
Henrik Dinkel (V) 
Ami Fagrell (V) 
Elisabeth Wahlström (M) 
Ann-Katrin Löfstedt (M) 
Maria Högberg (SD) 
Anders Vigortsson (SD) 
 

Övriga Karin Hermansson, regional utvecklingsdirektör 
Camilla Holm, budgetchef 
Peter Friberg, sektionschef samordning, uppföljning och analys  
Marie Brander, sektionschef internationellt samarbete  
Anders Rodewald, projektledare regional planering § 121 
Innas Abed, kravanalytiker § 121 
Ola Olsson, sakkunnig arbetsmarknad § 121 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
115-127 
Tid: 2021-09-08 kl. 09:00-15:45  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 
Ante Jankovic, sektionschef attraktivitet och livsmiljö §§ 121-124 
Annie Johansson, kulturstrateg §§ 121-124 
Thomas Strand, sektionschef kompetensförsörjning och utbildning     
§§ 125-126 
Linda Byman, nämndsekreterare 
 

 
 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Linda Byman 
 
 
 

Justerare 

Per Eriksson (C) 
 
 
 

 Hans Jarstig (KD) 
 
 
 

 Olle Moln Teike (SD)  
 

 
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 §§ 
115-127 
Tid: 2021-09-08 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 115  
 
Närvaro och val av protokollsjusterare 
 
På grund av rådande pandemi och smittorisk utförs dagens 
nämndsammanträde digitalt via länk.  
 
Upprop förrättas. 
Ami Fagrell (V) och Anders Vigortsson (SD) nya ersättare vid nämnden 
hälsas välkomna till dagens sammanträde. 
 
Nämnden utser Hans Jarstig (KD) och Olle Moln Teike (SD) att justera 
protokollet tillsammans med ordföranden. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
115-127 
Tid: 2021-09-08 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 116  
 
Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
115-127 
Tid: 2021-09-08 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 117  
 
Föregående mötesprotokoll 
 
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1

6



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
115-127 
Tid: 2021-09-08 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 118  
 
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 §§ 
115-127 
Tid: 2021-09-08 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 119  
 
Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: RJL 2021/15 
 
Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1

8



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
115-127 
Tid: 2021-09-08 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 120  
 
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 §§ 
115-127 
Tid: 2021-09-08 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 121  
 
Informationsärenden och aktuellt 
 
Anders Rodewald, Innas Abed och Ola Olsson från Regional utveckling i 
region Jönköping presenterar regionala strukturbilder. Strukturbildernas 
syftet är att förmedla information med ett övergripande perspektiv för att 
sätta länets kommuner i ett sammanhang. 
Nämndens ledamöter ges möjlighet att diskutera frågan om användande av 
strukturbilder inom nämndens ansvarsområde i mindre diskussionsforum. 
 
Regionala utvecklingsdirektören informerar och svarar på frågor om: 

 Chefsrekryteringarna klara inom regional utveckling.  
 Presentation av verksamheten för Regional utveckling. 
 Lättnader i restriktionerna inom verksamheterna med anledning av 

coronapandemin. 
 Interaktiv gårdskarta för närproducerad mat. 
 Aktuellt inom Almi, stabilt resultat för låneverksamheten. 
 Ny nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 

2021-2030 och de fyra strategiska områdena, attraktiv, kompetent, 
smart och tillgänglig region. 

 Den regionala utvecklingsstrategins form och funktion. Kommun 
och länsdialoger utifrån delstrategierna planeras. 

 
Sektionschef Marie Brander och sektionschef Peter Friberg redogör för 
aktuell status för regionala tillväxtmedel 1:1, samt pågående projekt och 
utvecklingsarbete.  
 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl.11.35 för gruppmöten och lunch och återupptas 
kl. 14.00. 
 
Ante Jankovic, sektionschef attraktivitet och livsmiljö informerar om den 
kommande processen för framtagande av ny kulturplan. Planen beräknas 
vara klar hösten 2022. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
115-127 
Tid: 2021-09-08 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 
Kulturstrateg Annie Johansson, redogör för ny bidragsplattform samt 
utlysningstider för kulturbidrag 2022. 
 
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 §§ 
115-127 
Tid: 2021-09-08 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 122  
 
Månadsrapport 2021 
Diarienummer: RJL 2021/134 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

 Godkänner månadsrapport och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning  
Budgetchef Camilla Holm redovisar månadsrapport och resultat per juli 
2021. Mätetal, målvärde och ANA nämndens ekonomiska resultat 
presenteras. 

Beslutsunderlag 
 Månadsrapport, nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret - ekonomi 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
115-127 
Tid: 2021-09-08 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 123  
 
Krisstöd för länets kulturliv med anledning av 
pandemin 
Diarienummer: RJL 2021/209 

Beslut  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet föreslår 
regionstyrelsen  

1. Godkänna förslaget om att ansöka om 2 000 000 kronor ur 
regionstyrelsens budgetram för oförutsedda utgifter, att användas till 
extra stöd för länets kulturliv för fördelas enligt redovisad 
sammanställning. 

2. Godkänna den tillfälliga justeringen i kriterierna för 
Arrangemangsbidrag. 

 
Förutsatt att säkrade medel beviljas, beslutar nämnden för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet. 

3. Att tillfälligt möjliggöra en täckning på 80% av gagekostnaderna vid 
samtliga arrangemang. 

4. Att maxtak på 15.000 kronor för arrangemangsbidrag tillfälligt höjs 
till 25.000 kronor per ansökan. 

Sammanfattning  
Kulturlivet i Jönköpings län har drabbats kraftigt av den rådande Corona-
pandemins effekter. Corona-pandemin har slagit hårt mot länets hela 
kulturliv; utövare, verksamheter, arrangörer med flera. Inställda 
förställningar, arrangemang och sammankomster inom kultur- och 
evenemangssektor får stor negativa effekter i många led i vårt län. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-08-25 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-10 
 Policy för bidragsgivning inom områdena folkhälsa, utbildning och 

kultur RJL 2019/2430 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
115-127 
Tid: 2021-09-08 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Adam Starck (S) yrkar att om medel beviljas från regionstyrelsen, att en 
tillfällig täckning på 80% av gagekostnaderna möjliggörs vid samtliga 
arrangemang. 
Vidare yrkar Adam Starck (S) att maxtaket på 15.000 kronor för 
arrangemangsbidrag tillfälligt höjs till 25.000 kronor per ansökan. 
 
Yrkandena bifalls av Henrik Dinkel (V), Jon Hammarin-Heinpalu (MP) och 
Mari Lindahl (L). 
 
Olle Moln Teike (SD) yrkar att medel inte bör tas ur regionstyrelsens 
budgetram för oförutsedda utgifter utan från de regionala 
utvecklingsmedlen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Olle Moln Teikes förslag under proposition mot 
presidiets förslag, och finner presidiets förslag antaget. 
 
Därefter ställer ordföranden frågan om Adam Stacks yrkanden ska bifallas 
eller avslås, och finner att nämnden bifaller dessa. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
115-127 
Tid: 2021-09-08 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 124  
 
Ökad kultur för barn och unga efter pandemin 
Diarienummer: RJL 2021/1705 

Beslut  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet föreslår 
regionstyrelsen  

1. Godkänna förslaget om att ansöka om 500 000 kronor ur 
Regionstyrelsens budgetram för oförutsedda utgifter, att användas 
till extra insatser för ökad kultur för barn och unga efter pandemin. 

2. En teknisk justering görs i underlaget för att reglera nivåerna. 

Sammanfattning  
Året med pandemin har påverkat barn och ungas möjlighet till att uppleva 
och skapa kultur. Många verksamheter har helt eller delvis stängt ner. 
Med en riktad resursförstärkning kan en extra satsning göras under 
höstlovet. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-09-02 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-25 
 Rapport daterad 2021-08-18 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-08-25  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Henrik Dinkel (V) och Monica Samuelsson (KD) yrkar bifall till presidiets 
förslag. 
 
Nämnden föreslår att en teknisk justering görs i underlaget för att reglera 
nivåerna enligt följande: 
Upplevelse: 
Kultursamverkansmodellen  200 000 kr  
Föreningar, kommuner offentliga rum    50 000 kr 
 
Skapande: 
Kultursamverkansmodellen    50 000 kr  
Föreningar, studieförbund, kommuner   200 000 kr 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
115-127 
Tid: 2021-09-08 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 
Olle Moln Teike (SD) yrkar att medel inte bör tas ur regionstyrelsens 
budgetram för oförutsedda utgifter utan från de regionala 
utvecklingsmedlen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Olle Moln Teikes förslag under proposition mot 
presidiets förslag, och finner presidiets förslag antaget. 
 
Vidare finner ordföranden att en teknisk justering i underlaget görs för att 
reglera nivåerna till totalt 500 000 kronor. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
115-127 
Tid: 2021-09-08 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 125  
 
Projekt - Förstudie innovations- och kompetenscenter 
Diarienummer: RJL 2021/945 

Beslut  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

1. Beviljar Regional utveckling 600 000 kr över 6-8 månader för 
förstudie avseende inrättandet av ett Innovations- och 
kompetenscentrum (IKC) i Jönköpings län. 

2. Finansiering sker med 50% egna medel. 
3. Finansiering sker med 50% 1:1-medel. 

Sammanfattning  
IKC är tänkt som ett regionalt, platsobundet, innovations- och 
kompetenscentrum som genererar länets företag komparativa fördelar 
genom att på ett organiserat och intressentsamverkande sätt tillhandahålla 
innovationskompetens- och resurser samt bistå företag med avropbar 
avancerad kompetens annan än den de själva kan skaffa sig tillgång till. 
Förstudien kartlägger förutsättningarna för en sådan platsobunden och 
delvis virtuell löning. Länets företag samt främjandesystemet, 
arbetsmarknadens parter och länets kommuner och deras syn på IKC som 
helhet är naturligtvis central och ingår i förstudien.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-08-25 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-09 
 Förstudieansökan 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Hans Jarstig (KD), Henrik Dinkel (V), Per Svenberg (S), Mari Lindahl (L) 
och Jon Hammarin-Heinpalu (MP) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Regional utveckling 
Sektionen för Innovation & Företagande 
Sektionen för Utbildning & kompetensförsörjning 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
115-127 
Tid: 2021-09-08 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 126  
 
Reglemente för Sörängens och Värnamo folkhögskola 
Diarienummer: RJL 2021/1634 

Beslut  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

 Fastställer reglemente för Sörängens folkhögskola och Värnamo 
folkhögskola. 

Sammanfattning  
Enligt villkor för statsbidrag till folkhögskolor 2021 ska en folkhögskola ha 
upprättade stadgar eller reglemente, som ska delges Folkbildningsrådet. För 
Region Jönköpings läns båda folkhögskolor har därför ett adekvat och 
gällande reglemente upprättats.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-08-25 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-17 
 Förslag till Reglemente för Sörängens folkhögskola och Värnamo 

folkhögskola. 

Beslutet skickas till 
Sörängens och Värnamo folkhögskola 
Folkbildningsrådet 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
115-127 
Tid: 2021-09-08 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 127  
 
Kurser och konferenser 
 
Presidiet har tagit beslut om deltagande vid följande kurser och konferenser: 

 Digital konferens - EU:s fonder och program 29 september 2021. 
Henrik Dinkel (V) deltar, samt ytterligare en från oppositionen ges 
möjlighet att delta. 

 Danskickoff för danssäsong i Jönköpings län, den 24 september. 
Raymond Pettersson (C) och Kristina Nero (V) ges möjlighet att 
delta. 

 Digital konferens, Kreativ omstart, kultur och kulturarv som 
drivkraft 27-28 oktober. 
Raymond Pettersson (C) deltar 27/10 och Mari Lindahl (L) deltar 
28/10.  Kristina Nero (V) deltar 27-28/10. 

 Kompetensdag, tänk om vi kan säkra industrins kompetensbehov, 1 
september. 
Gun Lusth (M) och Ulf Svensson (SD) deltog. 

 RUS-konferens torsdagen den 18 november. 
Ordinarie ledamöter ges möjlighet att delta och ersättare ges 
möjlighet att ta ordinarie ledamots plats. 

 Carl Film Forum i Karlskrona, 25 oktober. 
Presidiet beslutar återkomma med beslut om deltagande. 

 Länsteatrarnas dialogmöte 26-27 augusti 2021 i Stockholm. 
Adam Starck (S) deltog. 

 
Anmälan till samtliga kurser och konferenser görs via nämndsekreteraren. 

Beslutets antal sidor 
1
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