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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
128-141 
Tid: 2021-10-13 kl. 09:00-15:15  

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) närvarande §§ 128-135 
Annki Stark (S) ersätter Aneth Amundson (S) §§ 136-141 
Adam Starck (S) 
Hans Jarstig (KD) 
Raymond Pettersson (C) 
Helen Skogelin Torvaldsson (BA) 
Mari Lindahl (L) 
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) närvarande §§ 134-141 
Anton Axelsson (KD) 
Matilda Henriksson (C) 
Fredrik Sveningson (L) 
Monica Persson (MP) 
Henrik Dinkel (V) 
Elisabeth Wahlström (M) 
Anders Vigortsson (SD) 
 

Övriga Karin Hermansson, regional utvecklingsdirektör 
Camilla Holm, budgetchef 
Peter Friberg, sektionschef samordning, uppföljning och analys  
Jelena Trupina, projektledare § 134 
Ola Olsson sakkunnig arbetsmarknad §134 
Anna Olsson, sektionschef hållbar utveckling § 134 
Annie Johansson, kulturutvecklare § 138 
Magnus Jonsson, kulturutvecklingschef § 138 
Linda Byman, nämndsekreterare 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
128-141 
Tid: 2021-10-13 kl. 09:00-15:15  

Plats: Digitalt via länk 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Linda Byman 
 
 
 

Justerare 

Per Eriksson (C) 
 
 
 

 Mari Lindahl (L) 
 
 
 

 Kristina Nero (V)  
 

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

 

3



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
128-141 
Tid: 2021-10-13 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 128  
 
Val av protokollsjusterare 
 
På grund av rådande pandemi utförs dagens nämndsammanträde digitalt via 
plattformen Zoom.  
 
Upprop förrättas. 
 
Nämnden utser Mari Lindahl (L) 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 §§ 
128-141 
Tid: 2021-10-13 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 129  
 
Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag, med följande tillägg och 
justering: 

• Kurser och konferenser tas upp efter utförda gruppmöten. 
• Insänd fråga från Vänsterpartiet behandlas under punkten övrigt. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
128-141 
Tid: 2021-10-13 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 130  
 
Föregående mötesprotokoll 
 
Föregående mötesprotokoll noteras och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
128-141 
Tid: 2021-10-13 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 131  
 
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 §§ 
128-141 
Tid: 2021-10-13 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 132  
 
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 §§ 
128-141 
Tid: 2021-10-13 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 133  
 
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 §§ 
128-141 
Tid: 2021-10-13 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 134  
 
Aktuell information 
 
Regional utvecklingsdirektör, Karin Hermansson informerar om pågående 
och aktuella projekt inom regional utveckling: 

• Uppföljningsdialog med näringsdepartementet och tillväxtverket. 
• ESF och ERUF ny programmeringsperiod, projekt och utlysningar. 
• Budgetproposition 2022, regionerna förstärks med 500 miljoner för 

att stödja små och medelstora företag. 
• Aktuellt från Smålands musik och teater. 

 
Jelena Trupina, projektledare vid Regional utveckling informerar om 
kompetensdag framtidens industri, en matchning mellan studenter och 
företagens behov i Jönköpings län. 
 
Ola Olsson sakkunnig arbetsmarknad vid Region Jönköpings län informerar 
om coronapandemins effekter på arbetsmarknad och näringsliv. 
Konjunkturenkät per juni 2021 redovisas. 
 
Budgetchef Camilla Holm, redovisar nämndens månadsrapport per augusti. 
Vidare presenteras Region Jönköpings läns delårsrapport per tertial 2, 2021 
samt verksamhetsområde utbildning och kulturs delårsrapport. 
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl.11.20 för gruppmöten och lunch och återupptas 
kl. 13.00. 
 
Anna Olsson, sektionschef hållbar utveckling informerar om handlingsplan 
2022 för Regionsamverkan Sydsverige och områdena arbetsmarknad och 
kompetens, bredband,  kultur samt infrastruktur och kollektivtrafik. 
 
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 §§ 
128-141 
Tid: 2021-10-13 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 135  
 
Månadsrapport 2021 
Diarienummer: RJL 2021/134 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

• Godkänner månadsrapporten och lägger den till handlingarna. 

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

Beslutsunderlag 
• Månadsrapport nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
128-141 
Tid: 2021-10-13 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 136  
 
Delårsrapport 2 - 2021 
Diarienummer: RJL 2021/136 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

• godkänner delårsrapport per augusti 2021 för de delar som avser 
nämndens ansvarsområde med nedanstående medskick. 

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 2021-10-11 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-29 
• Delårsrapport augusti 2021 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden redogör för följande medskick till delårsrapport per augusti: 
 
Nämnden har ett pågående arbete med ambitionen att nå hög 
måluppfyllelse och följer varje år detta löpande med månadsrapporter och 
delårsrapporter. Coronapandemin har lett till att verksamheten har fått 
anpassas och ställas om i såväl vår region som i landet. Pandemin har lett 
till att del av uppdragen i budgeten inte har kunnat genomföras och 
påverkat måluppfyllelsen i flera av perspektiven. Nämnden har under hela 
2021, via månadsrapporter följt effekterna såväl på ekonomin som på 
verksamheten. Vad gäller verksamhetsperspektiven konstaterar nämnden 
utifrån nuvarande pandemiläge att verksamheten sannolikt kan gå in i mer 
av ett normalläge med fokus på att återuppta/återstarta verksamheten och 
att verksamheten har planer för detta vilket nämnden fortsatt kommer att 
följa resten av året. 
 
 

12



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
128-141 
Tid: 2021-10-13 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 
Gun Lusth (M) ställer sig bakom delårsrapporten och överlämnar för 
Moderaterna följande protokollsanteckning: 
 
Under Covidperioden har besökare i hög grad undvikit publika 
tillställningar och mötesplatser medan inga åtgärder vidtagits för att 
korrigera budget i förhållande till det kraftigt minskade verksamhetsbudget 
inom SMOT. 
För att hushålla med skattepengarna är det viktigt att möta förändringar i 
efterfrågan med olika åtgärder. Det gäller även under en pandemi.  
Moderaterna efterfrågar en åtgärdsplan där utdebiterat belopp till SMOT 
för ej genomförda arrangemang regleras inför kommande budget 
 
Ordföranden medger att protokollsanteckningen biläggas till protokollet. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
128-141 
Tid: 2021-10-13 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 137  
 
Verksamhetsområdets Delårsrapport 2 - 2021 
Diarienummer: RJL 2021/136 

Beslut  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

• godkänner verksamhetsområde utbildning och kulturs delårsrapport 
per augusti 2021. 

Sammanfattning  
Efter augusti månad har förvaltningens verksamhetsområden lämnat en 
delårsrapport till regiondirektören. Dessa rapporter har legat till grund för 
den samlade delårsrapporten efter augusti som regionstyrelsen lämnar till 
regionfullmäktige. Den eller de rapporter som avser verksamhetsområden 
inom styrelsens/nämndens ansvarsområde överlämnas som information. 
Delårsrapporten avseende regionledningskontoret/verksamhetsnära funktion 
delges även nämnderna. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2021-10-11 
• Missiv daterad 2021-09-29 
• Verksamhetsområde utbildning och kultur delårsrapport per augusti 

2021 
• Verksamhetsområde regionledningskontor med verksamhetsnära 

funktion per augusti 2021 
• Verksamhetsområde verksamhetsstöd och service delårsrapport per 

augusti 2021 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret - Ekonomi 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
128-141 
Tid: 2021-10-13 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 138  
 
Kultur- och arbetsstipendium 2021 
Diarienummer: RJL 2021/832 

Beslut  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
 

1. Beviljar arbetsstipendium 2021 på 33 000 kronor till: 
• Cyntia Botello, dans och film/rörlig bild. 
• Evelina Dembacke och Erik Olsson, bild och form. 
• Frida Nordström, teater och hemslöjd. 
• Josefine Gustafsson, bild och form, folkbildning, litteratur. 
• Joseph Cave, bild och form, musik. 
• Linda Västrik, film och rörlig bild.  
• Magnus Wassborg, bild och form.  
• Maria Wallinder, musik.  
• Sara Wallgren, bild och form.  

 
2. Beviljar kulturstipendium 2021 på 50 000 kronor vardera till: 

• Victor Rojas, tilldelas kulturstipendiet för sitt arbete med 
Poesifestivalen, en folkrörelse som hyllar språken och 
demokratin. 

• Johanna Linder, för sitt arbete med att etablera och driva 
Österängens konsthall. 

 
3. Hedersomnämnande med anledning av pandemin till samtliga av 

Länets 13 folkbibliotek. 

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. 
Förslag till stipendiater för kultur- och arbetsstipendium 2021 har beretts av 
Kulturutskottet. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
128-141 
Tid: 2021-10-13 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2021-10-11 
• Protokollsutdrag kulturutskottet 2021-10-08 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-16 
• Riktlinje och policy för bidragsgivning RJL 2019/2430 
• Ansökningar och nomineringar RJL 2021/832 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Adam Starck (S) och Helen Skogelin Torvaldsson (BA) yrkar bifall till 
föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Regional utveckling – sektionen för kulturutveckling 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
128-141 
Tid: 2021-10-13 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 139  
 
Sammanträdesplan 2022 
Diarienummer: RJL 2021/1358 

Beslut  
Nämnden 

• Fastställer sammanträdesplan för 2021 för nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet enligt följande: 
26/1, 23/2, 30/3, 4/5, 1/6, 22/6, 7/9, 12/10, 16/11 samt 15/12. 

Sammanfattning  
Förslag till sammanträdesplan för 2022 har tagits fram för nämnd för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet och dess presidium.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2021-09-22 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-06 
• Sammanträdesplan 2022 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
128-141 
Tid: 2021-10-13 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 140  
 
Kurser och konferenser 

Beslut  
Presidiet har beslutat om deltagande vid följande kurser och konferenser: 

• Carl Film forum, 25 oktober. 
Presidiet har beslutat att avstå från deltagande. 

• Folkhögskoleföreningens höstmöte den 12 november. 
Aneth Amundson (S) och Olle Moln Teike (SD) ges möjlighet att 
delta. 

• Kulturrättens höstträff, torsdagen den 21oktober i Värnamo. 
Presidiet har beslutat att avstå från deltagande. 

• Framtidens jordbruk digitalt seminarium den 18 oktober. 
Monica Persson (MP) och Ulf Svensson (SD) ges möjlighet att delta. 

• Länsteatrarnas höstmöte i Kalmar, 10-12 november 
Adam Starck (S) ges möjlighet att delta. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
128-141 
Tid: 2021-10-13 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 141  
 
Övriga frågor 
 
Inkommen fråga från Kristina Nero, Vänsterpartiet . 
Vid nämndmöte 24.2.21 gavs en underhandsinformation om hur långt 
hanteringen av ”den glömda konsten” fortskridit (motion 23.1.2017 RJL 
2019/199). Är dokumentationen slutförd nu, och har frågan lösts var/när 
konst inköpt med skattemedel ska presenteras för allmänheten? 
 
Frågan besvaras av regional utvecklingsdirektör. 

Beslutets antal sidor 
1 

19
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