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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 86-
103 
Tid: 2020-09-16 kl. 09:00-14:45  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Närvarande 
Beslutande Rune Backlund (C) ordf. 

Monica Samuelsson (KD) 1:e vice ordf. ersätts av Jonas Lindh (KD) 
Dan Sylvebo (M) 2:e vice ordf. 
Per Svenberg (S) 
Aneth Amundson (S) 
Adam Starck (S) 
Hans Jarstig (KD) deltar ej i § 100 pga. jäv 
Raymond Pettersson (C) ersätter Hans Jarstig (KD) § 100 
Per Eriksson (C) 
Helen Skogelin Torvaldsson (BA) 
Mari Lindahl (L) deltar ej i § 100 pga. jäv 
Fredrik Sveningson (L) ersätter Mari Lindahl (L) § 100 
Jon Heinpalu (MP) 
Kristina Nero (V) 
Gun Lusth (M) deltar ej i § 100 pga. jäv 
Ann-Katrin Löfstedt (M)  ersätter Gun Lusth (M) § 100 
Olle Moln Teike (SD) 
Ulf Svensson (SD) 
 

Ersättare Annki Stark (S) 
Raymond Pettersson (C) 
Fredrik Sveningson (L) 
Monica Persson (MP) 
Henrik Dinkel (V) 
Elisabeth Wahlström (M) deltar ej i § 100 pga. jäv 
Ann-Katrin Löfstedt (M) deltar via skype 
Maria Högberg (SD) 
 

Övriga Göran Stenström, ekonomichef 
Ante Jankovic, sektionschef attraktivitet och livsmiljö 
Peter Friberg, sektionschef samordning, uppföljning och analys 
Patrik Kinnbom, sektionschef innovation och företagande § 93 
Camilla Holm, budgetchef 
Irene Tengberg Herrstedt,  personalrepresentant 
Linda Byman, nämndsekreterare 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 86-
103 
Tid: 2020-09-16 kl. 09:00-14:45  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Linda Byman 
 
 
 

Justerare 

Rune Backlund (C) 
 
 
 

 Adam Starck (S) 
 
 
 

 Kristina Nero (V)  
 

 
Protokollet är justerat 2020-     -     och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 86-
103 
Tid: 2020-09-16 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 86  
 
Val av protokollsjusterare 
 
Nämnden utser Adam Starck (S) och Kristina Nero (V) att justera 
protokollet tillsammans med ordföranden. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 86-
103 
Tid: 2020-09-16 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 87  
 
Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag, med följande tillägg och 
justering: 

 Kristina Nero (V) anmäler en fråga som kommer att besvaras under 
punkten övriga frågor. 

 Punkt 10.  Avrapportering arbetslöshet och utbildningsplatser utgår 
och tas upp vid nästkommande sammanträde. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 86-
103 
Tid: 2020-09-16 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 88  
 
Föregående mötesprotokoll 
 
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 86-
103 
Tid: 2020-09-16 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 89  
 
Anmälan av informationshandlingar 
Diarienummer: RJL 2020/5 
 
Sammanställning av informationshandlingar anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 86-
103 
Tid: 2020-09-16 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 90  
 
Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: RJL 2020/2 
 
Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 86-
103 
Tid: 2020-09-16 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 91  
 
Inkomna remisser, promemorior och motioner 
 
Sammanställningen anmäls och läggs till handlingarna. 
 
Ordföranden föreslår att större inkomna remisser skickas ut till nämndens 
ledamöter i god tid innan de tas upp för beslut i nämnden. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 86-
103 
Tid: 2020-09-16 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 92  
 
Kurser och konferenser 

Beslut  
Presidiet har tagit beslut om deltagande vid följande kurser och konferenser: 

 Regional Musik i Sverige, höstmöte 21-22 oktober  
Dan Sylvebo (M) ges möjlighet att delta. 

 Folkhögskoleforum 2020, 29 oktober i Stockholm. 
Gun Lusth (M) samt ytterligare en ledamot ges möjlighet att delta. 
Folkhögskolornas höstmöte kommer att hållas digitalt och nämndens 
ledamöter ges möjlighet att delta. 

 Webbinarium den 17 september, ett hållbart Jönköpings län 
Nämndens ledamöter ges möjlighet att delta. 

 
Anmälan sker via nämndsekreteraren. 

Beslutets antal sidor 
1

10



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 86-
103 
Tid: 2020-09-16 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 93  
 
Informationsärenden och aktuellt  
 
Peter Friberg ny sektionschef samordning, uppföljning och analys 
presenteras för nämnden. 
 
Ante Jankovic, sektionschef attraktivitet och livsmiljö 
informerar: 

 Länets digitala kulturfest pågår  
 Filmutredning vid regionsamverkan Sydsverige 
 Fortsatt samordning av bredbandsuppdraget 
 Region Jönköpings län har i sitt remissyttrande ställt sig positiv till 

att ett museum om förintelsen skapas i Sverige 
 
Ordföranden informerar om det pågående arbetet med  mobilitetsersättning 
för folkhögskolorna. Sveriges kommuner och regioner samt 
folkbildningsrådet arbeta vidare med frågan. 
 
Budgetchef Camilla Holm och Peter Friberg informerar om budgetdirektiv, 
tidplan, pågående budgetprocess och prioriteringar. 
 
Månadsrapport per juli och augusti redovisas. 
 
Information och rapporter som lämnats vid dagens sammanträde anmäls och 
läggs till handlingarna. 
 
Information om dagens beslutsärenden redovisas för nämnden. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 86-
103 
Tid: 2020-09-16 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 94  
 
Remiss - Regional utvecklingsstrategi Västra Götaland 
2021-2030 
Diarienummer: RJL 2020/886 

Beslut  
Nämnden 

1. Godkänner föreliggande yttrande som svar till Region Västra 
Götaland. 

2. Yttrandet kompletteras med ett tillägg om att inför framtida 
infrastruktursatsningar göra en koppling mot nya stambanan och 
riksväg 40 från Göteborgs hamn. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad 
remiss ”Regional utvecklingsstrategi Västra Götaland 2021 – 2030”. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-08-27 
 Missiv daterad 2020-05-28 
 Förslag till yttrande 2020-09-16 
 Remiss – Regional utvecklingsstrategi Västra Götaland 2021-2030 

Beslutet skickas till 
Region Västra Götaland 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 86-
103 
Tid: 2020-09-16 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 95  
 
Remiss - Program för landsbygdsutveckling i 
Jönköpings kommun 2021-2025 
Diarienummer: RJL 2020/1597 

Beslut  
Nämnden  

1. Godkänner föreliggande yttrande som svar till Jönköpings kommun. 
2. Yttrandet kompletteras med ett tillägg om att Tenhults 

naturbruksgymnasium är en resurs för utvecklingen av gröna 
näringar och livsmedelsområdet. 

3. Yttrandet kompletteras med följande tillägg: 
”Regionen vill betona att god hälsa är en grundförutsättning för ett 
gott liv på landsbygden. Likaså god tillgång till vårdcentral och 
tandvårdsklinik för alla, inte bara för äldre och 
funktionsnedsatta. Landsbygdsprogrammet bör inkludera det bredare 
hälsoperspektivet i avsnittet om goda förutsättningar för att kunna 
leva och bo”. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
förslag till Program för Landsbygdsutveckling i Jönköpings kommun 2021-
2025. Region Jönköpings län ställer sig positiv till programmet och särskilt 
kring skrivningar kring de gröna näringarna och landsbygdens resurser. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-08-27 
 Missiv daterat 2020-07-09 
 Förslag till yttrande daterat 2020-09-16 
 Remiss från Jönköpings kommun  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Kristina Nero (V) överlämnar följande tilläggsyrkande: 
Regionen vill betona att god hälsa är en grundförutsättning för ett gott liv 
på landsbygden. Likaså god tillgång till vårdcentral och tandvårdsklinik för 
alla, inte bara för äldre och funktionsnedsatta. Landsbygdsprogrammet bör 
inkludera det bredare hälsoperspektivet i avsnittet om goda förutsättningar 
för att kunna leva och bo. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 86-
103 
Tid: 2020-09-16 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 
Tilläggsyrkandet bifalls av nämnden. 

Beslutet skickas till 
Jönköpings kommun 

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 86-
103 
Tid: 2020-09-16 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 96  
 
Remiss - Behovsanalys i den strategiska planen för 
genomförande av den gemensamma 
jordbrukspolitiken i Sverige 
Diarienummer: RJL 2020/1559 

Beslut  
Nämnden 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Näringsdepartementet 
med komplettering av nedanstående tillägg. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över promemoria om 
behovsanalys i den strategiska planen för genomförandet av den 
gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige. Promemorian omfattar de 
prioriterade behov som Regeringskansliet föreslår ska ligga till grund för 
fortsatt arbete med att ta fram den strategiska planen för Sverige. Region 
Jönköpings län har inte några kompletterande synpunkter på de prioriterade 
behoven men vill i sammanhanget skicka med att det är viktigt att 
landsbygdsfrågorna i framtiden tydligare integreras i det regionala 
utvecklingsuppdraget.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-08-27 
 Missiv daterad 2020-08-11 
 Förslag till yttrande daterad 2020-09-16 
 Behovsanalys i den strategiska planen för genomförandet av den 

gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige, N2020/01752/JL 
 Bruttolista med behov baserat på Jordbruksverkets SWOT-analys, 

bilaga 1 
 SWOT-analys – Förutsättningar för den gemensamma 

Jordbrukspolitiken 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Kristna Nero (V) överlämnar nedanstående tilläggsyrkande: 
Region Jönköpings län har fått möjlighet att yttra sig över behovsanalys för 
”Den strategiska planen” (tidigare Landsbygdsprogrammet). Analysen 
innehåller övergripande mål delmål och i mål 30 anges att vi behöver verka 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 86-
103 
Tid: 2020-09-16 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

för enkla regelverk och kontroller (...) så att konkurrenskraften inte hämmas 
utan goda skäl. Lantbrukare i länet som haft stöd i föregående 
Landsbygdsprogram har i värsta fall fått vänta 4 år på utbetalning av 
stöd pga. att Jordbruksverkets IT-system inte har varit utbyggda. Detta har 
tillsammans med låg lönsamhet varit förödande för de enskilda företagen 
och hämmat nödvändiga investeringsåtgärder. RJL vill därför betona vikten 
av att väl avvägda stöd med fungerande IT-system finns på plats tidigt i den 
strategiska planen så att lantbrukare vet vilka ekonomiska förutsättningar 
som finns.  
  
I mål 71 anges att vi ska verka för att bevara småbiotoper i lantbruket trots 
ökad konkurrens som globaliseringen innebär. Detta är bra men RJL vill 
även påpeka att städernas utbredning och ökad villabebyggelse på 
åkermark utgör ett hot mot detta mål och urholkar grundförutsättningar för 
den långsiktiga livsmedelsförsörjningen. 
 
Ulf Svensson (SD) yrkar att yttrandet kompletteras med nedanstående 
tillägg: 
Utifrån bruttolistan är det viktigt att offentliga institutioner kan upphandla 
livsmedel från närområdet. Regelverk och rekommendationer för offentlig 
upphandling behöver ses över för att få en tillämpning med större möjlighet 
till upphandling av närproducerade livsmedel med korta transportavstånd. 
Lokala mindre livsmedelsproducenter och säsongsbaserade inköp ska kunna 
upphandlas på ett flexibelt sätt. 

Beslutsgång 
På ordförandens fråga bifalls tilläggsyrkandena från Vänsterpartiet och 
Sverigedemokraterna till yttrandet. 

Beslutet skickas till 
Näringsdepartementet 

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 86-
103 
Tid: 2020-09-16 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 97  
 
Medfinansiering av kompetensutvecklingsinsatser i 
Corona-tider 
Diarienummer: RJL 2020/1656 

Beslut  
Nämnden  

1. Beviljar Campus Värnamo 700 000 kronor till 
kompetensutvecklingsinsatser. 

2. Finansiering sker ur regionala utvecklingsmedel. 

Sammanfattning  
Campus Värnamo har inkommit med en ansökan om medfinansiering av 
kompetensutveckling av regionens företag under rådande Coronapandemi. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-08-27 
 Projektmedelsansökan från Campus Värnamo. 
 Missiv daterat 2020-09-08 
 Följebrev 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Pers Svenberg (S) yrkar bifall till presidiets förslag. 

Beslutet skickas till 
Campus Värnamo 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 86-
103 
Tid: 2020-09-16 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 98  
 
Projekt - SIRU 2.0 
Diarienummer: RJL 2020/1662 

Beslut  
Nämnden  

1. Beviljar Coompanion Jönköpings län, 1 712 164 kr, under 
förutsättning att övrig medfinansiering infrias.  

2. Finansiering sker ur det statliga anslaget 1:1 

Sammanfattning  
Samhället står idag inför stora utmaningar inom en rad olika områden. 
Social innovation och samhällsentreprenörskap är en del av lösningen som 
genom sektorsövergripande samverkan bidrar till en långsiktig och hållbar 
utveckling. Föreliggande projekt ska ta tillvara på den kunskap, förankring 
och erfarenhet som erhållits genom projektet SIRU och arbeta vidare med 
de behov som identifierats. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-08-27 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-20 
 Följebrev 
 Projektmedelansökan 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Olle Moln Teike (SD) yrkar för Sverigedemokraterna: att bidrag inte beviljas 
eftersom projektet är för allmänt hållet och alltför diffust i sin beskrivning. 
Företagarna är experter på sina egna verksamheter. 
 
Hans Jarlstig (KD) och Mari Lindahl (L) yrkar bifall till föreliggande 
förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Sverigedemokraternas förslag om avslag mot 
föreliggande förslag och finner föreliggande förslag antaget. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 86-
103 
Tid: 2020-09-16 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutet skickas till 
Coompanion Jönköpings län 
 

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 86-
103 
Tid: 2020-09-16 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 99  
 
Projekt -  AI Readyness 
Diarienummer: RJL 2020/454 

Beslut  
Nämnden  

1. Beviljar Science Park, 3 383 037 kr, under förutsättning att övrig 
medfinansiering infrias. 

2. Finansiering sker ur det statliga anslaget 1:1 

Sammanfattning  
Länets näringsliv står inför stora utmaningar både vad gäller omställning 
kopplad mot hållbar utveckling, men också digitaliseringens konsekvenser. I 
struktur-fondsprojektet AI-Readiness (AI-R) kommer Science Park 
tillsammans med Jönköping University (JU) verka för att höja kompetensen 
när det gäller artificiell intelligens (AI) som sammanhänger med 
digitaliseringen i näringslivet, samt stödja företag att hantera affärsrisker 
och ta tillvara affärsmöjligheter kopplade till detta. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-08-27 
 Ansökan från Science Park, ankommen 2020-07-03 
 Missiv daterad 2020-08-17 
 Följebrev 

Beslutet skickas till 
Science Park Jönköping AB 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 86-
103 
Tid: 2020-09-16 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 100  
 
Projekt - Ett innovativt, diversifierat och hållbart 
besöksnäringsliv i Norra Småland 
Diarienummer: RJL 2020/1717 
 
På grund av jäv lämnar Mari Lindahl (L), Hans Jarstig (KD), Gun Lusth (M) 
och Elisabeth Wahlström (M) sammanträdet och deltar ej i  handläggningen 
av ärendet. 

Beslut  
Nämnden 

1. Beviljar  Smålands turism 4 833 138 till projektet under 
förutsättning att övrig finansiering beviljas. 

2. Finansiering sker ur anslaget för 1:1-medel. 

Sammanfattning  
Nationella regionalfondsprogrammet ansvarar för utlysningen som riktas 
mot krisdrabbade företag inom besöksnäringen. Besöksnäringen  har 
drabbats hårt av Coronaviruset och små, medelstora företag inom branschen 
står inför stora utmaningar. Smålands turism söker medel för att stödja 
besöksnäringens strukturomvandling för en anpassning till en ny verklighet. 
Målet är att skapa livskraftiga företag och diversifierade besöksmål som 
bidrar till att skapa en attraktivare och hållbarare besöks- och närmiljö. 
Detta sker genom ökad omvärldskunskap, ökad innovationstakt i företag 
och kluster samt ökad tillgänglighet till våra besöksmål för alla.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-08-27 
 Ansökan från Smålands turism daterad 2020-08-18 
 Missiv daterad 2020-08-18 
 Följebrev 

Beslutet skickas till 
Smålands turism 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 86-
103 
Tid: 2020-09-16 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 101  
 
Förslag till riktlinjer för bidragsgivning inom utbildning 
och kultur 
Diarienummer: RJL 2019/2430 

Beslut  
Nämnden   

1. Godkänner förslaget om riktlinjer för bidragsgivning inom områdena 
utbildning och kultur. 

2. En utvärdering av riktlinjerna görs efter ett år. 
3. På sid 6. Ändra tredje stycket under kriterier och 

bidragskonstruktion till: Gagekostnad kan räknas samman för 
arrangemang som pågår under flera efterföljande dagar eller serier. 

4. På Sid 9. under Projektbidrag kan inte ges för, stryks punkterna, 3, 5 
och 9. 

5. Regionledningskontoret ges i uppdrag att göra mindre redaktionella 
ändringar. 

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

Sammanfattning  
Regional utveckling har fått i uppdrag att revidera riktlinjerna för reglerna 
för bidragsgivning inom områdena utbildning och kultur. Föreslagna 
riktlinjer utgår ifrån och kompletterar Policyn för bidragsgivning inom 
områdena folkhälsa och utbildning och kultur RJL 2019/2430.   

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-09-16 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-08-27 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-07 
 Förslag till riktlinjer för bidragsgivning inom områdena utbildning 

och kultur  
 Policy för bidragsgivning inom områdena folkhälsa och utbildning 

och kultur  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 86-
103 
Tid: 2020-09-16 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Olle Moln Teike (SD) överlämnar ett gemensamt yrkande från 
Sverigedemokraterna och Moderaterna enligt följande: 
 
Stöd ges inte till organisationer som uppmuntrar till etnisk eller kulturell 
enklavisering i syfte att skapa parallella samhällsstrukturer.  
Skäl för yrkandet:  
Tillägget ovan är ett förtydligande av Region Jönköpings läns 
bidragsgivning som bör, med utgångspunkt i bidragskriterierna inkludering 
och demokrati, bidra till att integrationen ska fungera. Bidragspolitiken 
inom Region Jönköpings län bör förhålla sig till ett mer diversifierat 
samhälle och vad skattebetalarnas pengar aktivt ska stödja och inte.  
Region Jönköpings län slår vakt om föreningsfriheten och 
privatfinansierade organisationer har all rätt att bedriva sin verksamhet 
inom lagens ramar, men det offentliga har ett ansvar att inte spä på 
segregation och polarisering. Segregationsproblemen är tillräckligt 
omfattande och ska definitivt inte fördjupas ytterligare med skattemedel.  
 
(Sidan 4)  
Redovisning och uppföljning Studiedistrikt  
Komplettering mening: För att få bidrag krävs en verksamhetsberättelse 
med ekonomisk redovisning och revisionsrapport. Det ska framgå vilka 
bidragsgivarna är och vilka belopp som dessa bidragit med under året. 
 
Adam Starck (S) lämnar för koalition för Jönköpings län följande yrkanden: 
 
På sid 6. Ändra tredje stycket under kriterier och bidragskonstruktion till: 
Gagekostnad kan räknas samman för arrangemang som pågår under flera 
efterföljande dagar eller serier. 
 
 Sid 9. under Projektbidrag kan inte ges för, stryks punkterna, 3, 5 och 9 
- Projekt med enbart amatörverksamhet 
- Konserter, arrangemang eller föreställningar av engångskaraktär 
- Produktion och utveckling av webbplatser 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra, sida för sida och finner 
föreliggande förslag med Adam Stacks ändringsförslag antaget. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 86-
103 
Tid: 2020-09-16 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutet skickas till 
Utbildning och kultur – stab 

Beslutets antal sidor 
3
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 86-
103 
Tid: 2020-09-16 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 102  
 
Framställan till statens kulturråd för verksamhetsåret 
2020 
Diarienummer: RJL 2019/2555 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

 Godkänner föreliggande förslag till fördelning av tilläggsanslaget 
från Kulturrådet. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län fick inför 2020 medel till regional kultursamverkan 
inom ramen för kultursamverkansmodellen med 34 933 000 kr. Regeringen 
har nu tagit beslut om en ändring av detta beslut för att hantera 
konsekvenserna av Corona- pandemin. Tilläggsanslaget för Region 
Jönköpings är 3 728 000 kr. 
Förslaget är att dessa medel fördelas till Smålands Musik och Teater, 
Jönköpings läns museum och Vandalorum. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-09-16 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-14 
 Beslut från Kulturrådet 2020-08-24  

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 86-
103 
Tid: 2020-09-16 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 103  
 
Övriga frågor 
 
Kristina Nero (V) lyfter följande fråga: 

 Vid ANAs sammanträde 2020-01-22 beslöts i ärende RJL 
2019/2423 att Side-Show 2 Distancio skulle tilldelas 250.000 kronor 
för ett pågående utvecklingsprojekt. Under rådande pandemi är 
internationella konstnärers resor inte möjliga. Hur kommer dessa 
beviljade medel  nu att användas? 

 
Frågan besvaras av sektionschef attraktivitet och livsmiljö. 

Beslutets antal sidor 
1
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