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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
142-162 
Tid: 2021-11-17 kl. 09:00-16:45  

Plats: Regionens hus sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Närvarande 
Beslutande Per Eriksson (C) ordf. 

Anton Axelsson (KD) ersätter Monica Samuelsson (KD) §§ 142-149 
Monica Samuelsson (KD) 1:e vice ordf. närvarande §§ 150-162 
Elisabeth Wahlström (M) ersätter Dan Sylvebo (-) 2:e vice ordf. 
Per Svenberg (S) 
Irada Alieva Söderberg (S) ersätter Aneth Amundson (S) 
Adam Starck (S) 
Fredrik Sveningson (L) ersätter Hans Jarstig (KD) §§ 142-149 
Anton Axelsson (KD) ersätter Hans Jarstig (KD) §§ 150-162 
Matilda Henriksson (C) ersätter Raymond Pettersson (C) §§ 142-149 
Jessica Hagård (C) ersätter Raymond Pettersson (C) §§ 150-162 
Helen Skogelin Torvaldsson (BA) 
Mari Lindahl (L) 
Jon Hammarin-Heinpalu (MP) närvarande §§ 142-160 
Kristina Nero (V) 
Gun Lusth (M) 
Olle Moln Teike (SD) 
Ulf Svensson (SD) 
 

Ersättare Jessica Hagård (C)  
Matilda Henriksson (C) 
Fredrik Sveningson (L) 
Henrik Dinkel (V) närvarande §149 
Ami Fagrell (V) närvarande §§ 150-162 
 

Övriga Karin Hermansson, regional utvecklingsdirektör 
Peter Friberg, sektionschef samordning, uppföljning och analys 
Camilla Holm, budgetchef 
Anna Olsson, sektionschef hållbar utveckling, §149 
Mariana Morosanu, projektledare, § 149 
Patrik Luth, rektor Sörängens folkhögskola, §149  
Emil Alm, rektor Värnamo folkhögskola, §149 
Stina Gof, verksamhetschef Stora Segerstad naturbruksgymnasium §149 
Andreas Fanemo, verksamhetschef Tenhults naturbruksgymnasium, §149 
Thomas Strand, sektionschef kompetensförsörjning utbildning, §§ 152-158 
Micael Ragnar, regionutvecklare §§151-155 
Ante Jankovic, sektionschef attraktivitet och livsmiljö, §§ 152-159 
Magnus Jonsson, kulturutvecklingschef, §§ 149-162 
Linda Byman, nämndsekreterare 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
142-162 
Tid: 2021-11-17 kl. 09:00-16:45  

Plats: Regionens hus sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 
 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Linda Byman 
 
 
 

Justerare 

Per Eriksson (C) 
 
 
 

 Helen Skogelin Torvaldsson (BA) 
 
 
 

 Ulf Svensson (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 §§ 
142-162 
Tid: 2021-11-17 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 142  
 
Närvaro och val av protokollsjusterare 
 
Upprop förrättas. 
 
Nämnden utser Helen Skogelin Torvaldsson (BA) och Ulf Svensson (SD) 
att justera protokollet tillsammans med ordföranden. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
142-162 
Tid: 2021-11-17 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 143  
 
Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
142-162 
Tid: 2021-11-17 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 144  
 
Föregående mötesprotokoll 
 
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
142-162 
Tid: 2021-11-17 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 145  
 
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 §§ 
142-162 
Tid: 2021-11-17 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 146  
 
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 §§ 
142-162 
Tid: 2021-11-17 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 147  
 
Inkomna remisser, promemorior och motioner 
 
Sammanställning för september och oktober 2021 anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
142-162 
Tid: 2021-11-17 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 148  
 
Kurser och konferenser 
Presidiet har tagit beslut om deltagande vid följande kurser och konferenser: 
 

• Folk och kultur 2022 i Eskilstuna, 9-11 februari 2022. 
Samtliga ordinarie ledamöter ges möjlighet att delta, och ersättare 
ges möjlighet att ta ordinarie ledamots plats. 
Anmälan sker till nämndsekreteraren senast den 29 november. 
 

• Digital konferens om EU:s strategi för östersjöregionen gällande det 
strategiska utvecklingsarbetet oh den digitala omställningen. 
Presidiet har beslutat avstå från deltagande. 
 

• KLYS- Seminarium om film- kultur- och konstnärspolitik i spåren 
av pandemin, digitalt seminarium den 10 november. 
En från den politiska ledningen och en från oppositionen gavs 
möjlighet att delta. 
 

• Digitalt seminarium Emilkraften, söndagen den 14 november. 
inbjudan har skickas ut för kännedom till nämndens ledamöter. 
 

• REGLABS årskonferens, 9-10 februari i Norrköping. 
En från den politiska ledningen och en från oppositionen ges 
möjlighet att delta. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
142-162 
Tid: 2021-11-17 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 149  
 
Informationsärenden och aktuell information 
 
Anna Olsson, sektionschef hållbar utveckling och projektledare Mariana 
Morosanu informerar om projektet, vägar till en hållbar utveckling. 
Projektet ska stärka hållbarhetsperspektivet i den regionala utvecklingen 
inom följande insatsområden: 

• Ingen ska lämnas utanför den digitala regionen 
• Hållbarhetsdriven näringslivsutveckling och cirkulär ekonomi 
• Hållbarhetssäkrad finansiering 
• Övergripande omställning 

 
Patrik Luth rektor vid Sörängens folkhögskola och Emil Alm rektor vid 
Värnamo folkhögskola, redogör för antagningsstatistik och aktuella projekt 
vid folkhögskolorna. 
 
Stina Gof verksamhetschef vid stora Segerstad och Andreas Fanemo 
verksamhetschef vid Tenhults naturbruksgymnasium redovisar 
antagningsstatistik och resultatuppföljning för naturbruksgymnasierna för 
läsåret 2020/2021. 
 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl.12.00 för gruppmöten och lunch och återupptas 
kl. 14.00 
 
 
Karin Hermansson, Regional utvecklingsdirektör informerar: 

• Demokrativecka 8-13 november  
• 10 års jubileum för kulturhuset Spira 
• RUS konferens 18 november 
• Hållbarhetsdagen 23 november 
• Seminarium Vilt i trafiken 24 november  
• Landsbygdsriksdagen 20-22 maj på Elmia 
• Revideringsprocess kulturplan har påbörjats 
• Företagsjouren, rekrytering av ersättare pågår 

 

11



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
142-162 
Tid: 2021-11-17 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 
• Kommundialoger kopplat till ANA nämndens frågor under hösten 

2021 
• Reglabs årskonferens, 9-10 februari 2022 
• Projekt och utlysningar inom ERUF, React EU 

 
Kulturutvecklingschef Magnus Jonsson informerar om processen kring 
revidering av kulturplanen. Beslut om remissversion tas i ANA nämnden i 
mars 2022, och kulturplanen fastställs i regionfullmäktige hösten 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 §§ 
142-162 
Tid: 2021-11-17 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 150  
 
Månadsrapport 2021 ANA nämnden 
Diarienummer: RJL 2021/134 

Beslut  
Nämnden 

• Anmäler månadsrapport per september och lägger den till 
handlingarna. 

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

Beslutsunderlag 
• Månadsrapport per september 2021 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret - ekonomi 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
142-162 
Tid: 2021-11-17 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 151  
 
Smart Specialiseringsstrategi 
Diarienummer: RJL 2020/2572 

Beslut  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet föreslår 
regionfullmäktige  

1. Anta Smart Specialiseringsstrategi för Region Jönköpings län. 
2. Att ett nytt mål läggs under punkten 8.2 

Öka andelen virke som förädlas regionalt, nationellt eller inom EU 
med tyngdpunkten autoktont.  

Sammanfattning  
Smart specialisering (S3) är en komponent i EU:s tioårsstrategi för tillväxt 
och sysselsättning som innebär att regionerna skapar en strategi för att bli 
globalt konkurrenskraftiga inom områden där det finns fördelar gentemot 
andra regioner. Smart specialisering bygger vidare på de styrkor som redan 
finns och samtidigt en beredskap för nya områden som uppstår när 
näringsliv och samhälle förändras. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-14 
• Förslag till Smart specialiseringsstrategi 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Jon Hammarin-Heinpalu (MP) yrkar att ett nytt mål läggs under punkten 8.2 
Öka andelen virke som förädlas regionalt, nationellt eller inom EU med 
tyngdpunkten autoktont.  
 
Mari Hultin (L), Ulf Svensson (SD), Kristina Nero (V) yrkar bifall till 
föreliggande förslag med ovanstående tillägg. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
142-162 
Tid: 2021-11-17 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 152  
 
Ombyggnation av hönshus till hundträningsstall, Stora 
Segerstad 
Diarienummer: RJL 2021/1777 

Beslut  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

• Ställer sig bakom förslaget om att godkänna ombyggnad av hönshus 
på Stora Segerstad till en maximal kostnad på 3 100 000 kronor. 

Sammanfattning  
På Stora Segerstads naturbrukscentrum finns en byggnad som fram till för 
några år sedan använts som hönshus med äggproduktion. Idag finns ingen 
verksamhet i byggnaden. Verksamheten önskar nu bygga om byggnaden till 
hundträningshall. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2021-11-03 
• Protokollsutdrag  regionstyrelses arbetsutskott 2021-10-19 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-15 
• Ritning hundhall 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
142-162 
Tid: 2021-11-17 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 153  
 
Överenskommelse om mobilitetsstöd till 
folkhögskolorna 
Diarienummer: RJL 2021/1273 

Beslut  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

1. Godkänner och undertecknar överenskommelse om mobilitetsstöd 
till folkhögskolorna. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län godkänner och undertecknar överenskommelsen om 
mobilitetsstöd till folkhögskolor, som rekommenderas av styrelsen för 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Genom överenskommelsen 
säkerställs att systemet med ett mobilitetsstöd behålls och att alla regioner 
utgår från samma ersättningsbelopp. Folkbildningsrådet ska ansvara för 
mobilitetsstödets administrativa hantering, vilket kommer att medföra en 
förenkling och effektivisering.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2021-11-15 
• Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-17 
• Rekommendation gällande överenskommelse för mobilitetsstöd för 

folkhögskolor, med bilagor (SKR). 

Beslutet skickas till 
Sveriges Kommuner och Regioner 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
142-162 
Tid: 2021-11-17 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 154  
 
Medel till konsultcheckar och verifieringsmedel 2021-
2022 
Diarienummer: RJL 2021/1836 

Beslut  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

• Avsätter 1 500 000 kr ur det statliga anslaget 1:1 till regionala 
konsultcheckar samt verifieringsmedel för åren 2021-2022. 

Sammanfattning  
För att komplettera inom de områden som React-EU checkarna inte täcker 
in, avsätter Region Jönköpings län medel till stöd för utveckling av 
produkter och tjänster samt till att stödja inledande utveckling och tester av 
innovationer. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2021-11-03 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-20 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret - Regional utveckling 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
142-162 
Tid: 2021-11-17 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 155  
 
Projekt - Houten 2022-2024 
Diarienummer: RJL 2021/2037 

Beslut  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

1. Beslutar att genomföra projekt Houten 2022–2024 för att genom 
internationell rekrytering delvis lösa behovet av 
kompetensförsörjning inom yrken där vi saknar egen kompetens och 
i vissa fall saknar nationella förutsättningar att skaffa oss på kort och 
lång sikt.  

2. Avsätter 645 071 kr för projektet. Finansiering sker med regionala 
projektmedel.  

Sammanfattning  
Projektet går ut på att under en treårsperiod säkerställa ett deltagande på 
Emigration Expo i Holland. Detta ska göras som en samverkan mellan de 
kommuner i länet som vill delta, Regional utveckling samt 
Kompetensförsörjningsenheten (nedan KFE) på Region Jönköpings län. 
Därtill kommer eventuellt Arbetsförmedlingens resurser inom Eures samt 
rekryteringsföretag att deltaga. Regional utveckling hyr mässyta, skapar en 
tydlig profil av mässmonter samt ett länsövergripande, tryck material där det 
beskrivs hur det är att leva, verka och bo i Jönköpings län.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2021-11-03 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-07 
• Projektansökan Regionala projektmedel 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Mari Hultin (L) 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 §§ 
142-162 
Tid: 2021-11-17 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 156  
 
Projekt  - TFA Sydost 
Diarienummer: RJL 2021/2094 

Beslut  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

• Beviljar 385 969 kr ur det statliga anslaget 1:1 till Region Kalmar 
län för det länsöverskridande ERUF-projektet TFA Sydost. 

Sammanfattning  
Arbetet med smart specialisering har kommit olika långt i de fyra ingående 
länen i NUTS-området Småland och öarna, men alla län står nu i begrepp att 
påbörja arbetet med handlingsplaner. Som en del i arbetet vill man nu 
gemensamt med bas i respektive länsstrategi via externt anlitad expertis 
genomföra en tranformationsanalys (TFA) för hela området. Region Kalmar 
län är projektägare för det gemensamma projektet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2021-11-03 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-20 
• Projektmedelsansökan 

Beslutet skickas till 
Region Kalmar län 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
142-162 
Tid: 2021-11-17 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 157  
 
Projekt  - Förstudie Hållbar utveckling för 
plastindustrin i Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2021/2096 

Beslut  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

1. Beviljar Handelskammaren i Jönköpings län Service Aktiebolag, 
400 000 kr, under förutsättning att övrig medfinansiering infrias. 

2. Finansiering sker ur det statliga anslaget 1:1. 

Sammanfattning  
Jönköpings län är det mest plastindustritäta området i norra Europa, vilket 
innebär att det finns ett stort antal plastbearbetande företag som har en 
omfattande förbrukning av plastråvara.  
Det finns en outnyttjad potential att kraftigt reducera branschens utsläpp av 
CO2 samt minska beroendet av fossilbaserad råvara. 
Projektet vill initiera en mer övergripande förändring mot en mer hållbar 
plastindustri i länet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2021-11-03 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-19 
• Projektmedelansökan 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Monica Samuelsson (KD) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Handelskammarens i Jönköpings län Service Aktiebolag 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
142-162 
Tid: 2021-11-17 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 158  
 
Projekt - Framtidskoll, ung företagsamhet i Jönköpings 
län 
Diarienummer: RJL 2021/2131 

Beslut  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

1. Beviljar Ung Företagsamhet i Jönköpings län, 1 117 500 kr, under 
förutsättning att övrig medfinansiering infrias. 

2. Finansiering sker ur det statliga anslaget 1:1. 

Sammanfattning  
Kopplingen mellan skolan och näringslivet samt arbetslivet behöver stärkas 
i Jönköpings län. Skolan upplever många gånger att företagen inte är 
tillgängliga samtidigt som företagare utrycker att det är stora svårigheter att 
nå skolan. Med konceptet Framtidskoll har Ung Företagsamhet möjligheter 
att stärka samverkan mellan skola och arbetsliv och skapa en förbättrad 
kompetensförsörjning för länets företag och en ökad företagsamhet i nästa 
generation. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2021-11-03 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-19 
• Projektmedelsansökan 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Per Svenberg (S) och Mari Hultin (L) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Ung Företagsamhet i Jönköpings län 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
142-162 
Tid: 2021-11-17 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 159  
 
Projekt  - Värnamo Filmhistoriska festival 
Diarienummer: RJL 2021/2095 

Beslut  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

1. Beviljar Värnamo kommun 1186 750 kr för projektperioden  
2022–2024. 

2. Finansiering sker ur anslaget för Regionala utvecklingsmedel. 

Sammanfattning  
Värnamo kommun söker projektmedel för att driva en årligen 
återkommande filmhistorisk festival med start i april 2022. Det finns idag 
ingen filmfestival i landet som visar äldre film och därför hoppas man 
kunna skapa nationellt intresse och öka länets attraktivitet genom en sådan 
även om den viktigaste målgruppen är länets invånare. Samtliga länets 
kommuner kommer också att erbjudas ett ”filmpaket” med filmer som kan 
visas i respektive kommuns biografer eller andra samlingslokaler. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2021-11-03 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-18 
• Ansökan från Värnamo kommun 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Adam Starck (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Värnamo kommun, kulturförvaltningen 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
142-162 
Tid: 2021-11-17 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 160  
 
Fördelning av tillfällig förstärkning för regional 
kulturverksamhet 
Diarienummer: RJL 2020/2254 

Ajournering 
Inför beslut i ärendet ajourneras sammanträdet 15 min för överläggning. 

Beslut  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

• Godkänner förslag till fördelning av tillfällig förstärkning för 
regional kulturverksamhet enligt följande: 
25 000 kronor tilldelas samtliga verksamheter, sedan fördelas 
återstående medel procentuellt enligt föreliggande modell. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har beviljats ytterligare tillfällig förstärkning för 
regional kulturverksamhet med 606 000 kr. Procentuell fördelning görs 
inom kultursamverkansmodellen baserat på ordinarie bidrag (regionala och 
statliga medel).  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2021-11-03 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-19 
• Beslut Kulturrådet, KUR 2021/6001, 2021-09-30 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Mari Hultin (L) yrkar för koalition för region Jönköpings län att 25 000 
kronor tilldelas samtliga verksamheter, därefter fördelas återstående medel 
procentuellt enligt föreliggande modell. 
 
Gun Lusth (M) yrkar för Moderaterna bifall till Mari Hultins förslag, i 
yrkandet instämmer Ulf Svensson (SD) för Sverigedemokraterna. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer föreliggande förslag mot Mari Hultins förslag och finner 
Mari Hultins förslag antaget. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
142-162 
Tid: 2021-11-17 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

Beslutet skickas till 
Kulturrådet 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
142-162 
Tid: 2021-11-17 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 161  
 
Framställan om statliga medel till regional 
kulturverksamhet 
Diarienummer: RJL 2021/2017 

Beslut  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

• Godkänner föreliggande framställan om statliga medel till regional 
kulturverksamhet inom kultursamverkansmodellen 2022. 

Sammanfattning  
Jönköpings län ingår sedan 2012 i den av staten beslutade 
kultursamverkansmodellen. Region Jönköpings län hemställer från statens 
Kulturråd om ett utökat statligt stöd för 2022 på 7 miljoner kronor, till en 
totalsumma på 47 129 000 kr, för att möta inriktningarna i Region 
Jönköpings läns kulturplan 2018-2022. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2021-11-15 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-15 
• Förslag till skrivelse till Kulturrådet daterad 2021-10-28 

Beslutet skickas till 
Kulturrådet 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
142-162 
Tid: 2021-11-17 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 162  
 
Övriga frågor 
 
Kristina Nero (V) har inkommit med en övrig fråga: 
2021-09-08 bestämdes i ANA om en stödåtgärd om 500.000 kronor för 
höstlovet benämnd ”Ökad kultur för barn och unga efter pandemin”. När 
kommer en rapport om utfallet till nämnden? 
 
Ordföranden informerar om att frågan kommer att besvaras vid 
nästkommande sammanträde i december. 

Beslutets antal sidor 
1 
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