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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 1-
15 
Tid: 2021-01-27 kl. 09:00-11:20  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Närvarande 
Beslutande Per Eriksson (C) ordf. 

Monica Samuelsson (KD) 1:e vice ordf. 
Dan Sylvebo (M) 2:e vice ordf. 
Per Svenberg (S) 
Aneth Amundson (S) 
Adam Starck (S) 
Hans Jarstig (KD) 
Raymond Pettersson (C) 
Annki Stark (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 Irada Alieva Söderberg (S) 
Anton Axelsson (KD) 
Jessica Hagård (C) 
Monica Persson (MP) 
Henrik Dinkel (V) 
Elisabeth Wahlström (M) 
Ann-Katrin Löfstedt (M) 
Maria Högberg (SD) 
 

Övriga Ulf Fransson t.f. Regional utvecklingsdirektör 
Peter Friberg, sektionschef samordning, uppföljning och analys 
Camilla Holm, budgetchef 
Lars Wallström, controller § 8 
Ante Jankovic, sektionschef attraktivitet och livsmiljö 
Mari Brander, sektionschef internationellt samarbete § 8 
Annie Johansson, kulturutvecklare 
Irene Tengberg Herrstedt, personalrepresentant 
Linda Byman, nämndsekreterare 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 1-
15 
Tid: 2021-01-27 kl. 09:00-11:20  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Linda Byman 
 
 
 

Justerare 

Per Eriksson (C) 
 
 
 

 Jon Hammarin-Heinpalu (MP) 
 
 
 

 Ulf Svensson (SD)  
 

 
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 §§ 1-
15 
Tid: 2021-01-27 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 1  
 
Välkomsthälsning, upprop och val av 
protokollsjusterare 
 
Per Eriksson (C) ny ordförande i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv 
och attraktivitet hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde. På 
grund av rådande pandemi och smittorisk utförs dagens nämndsammanträde 
digitalt via länk.  
 
Upprop förrättas. 
 
Nämnden utser Jon Hammarin-Heinpalu (MP) 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 §§ 1-
15 
Tid: 2021-01-27 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 2  
 
Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 1-
15 
Tid: 2021-01-27 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 3  
 
Föregående mötesprotokoll 
 
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 1-
15 
Tid: 2021-01-27 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 4  
 
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 §§ 1-
15 
Tid: 2021-01-27 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 5  
 
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 §§ 1-
15 
Tid: 2021-01-27 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 6  
 
Inkomna remisser, promemorior och motioner 
 
Sammanställningen per november och december 2020 anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 1-
15 
Tid: 2021-01-27 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 7  
 
Kurser och konferenser 

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

 Folk och Kultur 10-12 februari. 
Kulturutskottet ges möjlighet att delta. 

 Folkhögskoleföreningens årsmöte och styrelse den 12 mars. 
En från den politiska ledningen samt Gun Lusth (M) ges möjlighet 
att delta. 

 KLYS en nationell konferens om kultur och konstnärspolitik den 28 
april. 
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 §§ 1-
15 
Tid: 2021-01-27 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 8  
 
Informationsärenden och aktuellt  
 
T.f. Regional utvecklingsdirektör informerar: 

 Arbetet med den regionala utvecklingsstrategin och dess 
delstrategier fortgår, återrapport planeras till nämnden i mars.  

 Tufft läge för arbetsmarknad och besöksnäring på grund av rådande 
pandemi, svårt att få ut stöd till företagen. 

 Pågående arbete med justering av nuvarande organisation inom 
regionalutveckling, struktur och uppbyggnad. 

 Rekrytering av ny regional utvecklingsdirektör pågår. 
 
Sektionschef, Peter Friberg informerar om anpassningar och vidtagna 
åtgärder på grund av rådande coronapandemi för regional utveckling, 
utbildningsverksamheterna samt Smålands musik och teater. 
 
Lars Wallström informerar om dagens beslutsärende, intern kontrollplan 
2021, syfte inriktning och kontrollmoment redovisas. 
 
Budgetchef Camilla Holm redovisar månadsrapport per december 2020. 
resultat, kostnadsutveckling och budgetavvikelser presenteras. 
 
Sektionschef Mari Brander informerar om dagens beslutsärende 
partnerskapsöverenskommelsen för perioden 2021-2027 som tecknas mellan 
EU-kommissionen och varje medlemsstat och syftar bland annat till att visa 
samordning mellan strukturfonderna. 
 
Sektionschef Ante Jankovic, informerar om kulturrådets beslut om 
fördelning av vissa stadsbidrag till regional kulturverksamhet under 2021. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 1-
15 
Tid: 2021-01-27 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 9  
 
Intern kontrollplan 2021 
Diarienummer: RJL 2020/2492 

Beslut  
Nämnden 

 fastställer intern kontrollplan för 2021. 

Sammanfattning  
Enligt reglementet för intern styrning och kontroll ska nämnderna årligen 
fastställa en intern kontrollplan med utgångspunkt från den 
regionövergripande planen som fastställs av regionstyrelsen. 
Regionledningskontoret redovisar förslag till intern kontrollplan för 2021. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-01-13 
 Missiv daterat 2020-12-01 
 Intern kontrollplan 2021 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Dan Sylvebo (M) överlämnar från Moderaterna följande 
protokollsanteckning:  
Nämnden bör initiera ett arbete kring för ANA specifika kontrollmoment. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret - Ekonomi 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 1-
15 
Tid: 2021-01-27 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 10  
 
Remiss - Partnerskapsöverenskommelsen 2021-2027 
Diarienummer: RJL 2020/2630 

Beslut  
Nämnden 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Regeringskansliet, 
Näringsdepartementet 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
förslag - Delar av partnerskapsöverenskommelsen.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-01-13 
 Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-11 
 Förslag till yttrande daterat 2021-01-27 
 Remiss partnerskapsöverenskommelsen 2020-12-01 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden, Per Eriksson (C) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Näringsdepartementet 

Beslutets antal sidor 
1

13



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 1-
15 
Tid: 2021-01-27 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 11  
 
Budget och verksamhetsplan 2021 
Diarienummer: RJL 2020/76 

Beslut  
Nämnden  

1. Noterar förslag till budget för nämndens centralt budgeterade anslag 
och lägger dem till handlingarna. 

2. Noterar förslag till budget och verksamhetsplan 2021 för 
verksamhetsområde Utbildning och kultur och lägger dem till 
handlingarna. 

Sammanfattning  
Regionfullmäktige har i direktiv till styrelse och nämnder i beslutad budget 
och verksamhetsplan 2021 med flerårsplan 2022-2023 angivit att respektive 
nämnd ska konkretisera verksamhetsuppdrag och budget senast december 
2020. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-01-13 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-29  
 Budget och verksamhetsplan för verksamhetsområde Utbildning och 

kultur 
 Budget och verksamhetsplan för Regionledningskontor med 

verksamhetsnära funktion 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Dan Sylvebo (M) meddelar att Moderaterna avstår från att delta i beslutet 
med hänvisning till att Moderaterna har en avvikande budget. 
 
Olle Moln Teike (SD) och Ulf Svensson (SD) meddelar att 
Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret - Ekonomi 
Verksamhetsområde Utbildning och kultur - stab 

Beslutets antal sidor 
1

14



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 1-
15 
Tid: 2021-01-27 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 12  
 
Bidrag till folkhögskolor med annan huvudman än 
Region Jönköpings län 2021 
Diarienummer: RJL 2020/2700 

Beslut  
Nämnden  

1. fördelar preliminärt bidrag per organisation på totalt 17 157 000 
kronor enligt tabell. 

2. fastställer ersättningen till 642 kronor per vecka. 
3. fastställer att rekommendationen från Sveriges Kommuner och 

Regioner på 400 kr per elevvecka i mobilitetsersättning skall 
tillämpas för elever utanför länet. 

Sammanfattning  
Nämndens budget för år 2021 innehåller ett anslag på 20,2 mnkr för 
folkhögskoleutbildning vid andra folkhögskolor än Regionens egna. 
Den ersättningsmodell som gäller sedan budget år 2000 innebär att 
ersättning till folkhögskolor såväl inom som utanför länet lämnas i 
enlighet med Sveriges Kommuner och Regioner rekommendation, dvs 
för kurser som omfattar minst 15 veckor. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-01-13 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-10 
 SKR rekommendation om mobilitetsersättning till folkhögskolorna 

2021 

Beslutet skickas till 
Berörda organisationer  
Utbildning och kultur 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 1-
15 
Tid: 2021-01-27 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 13  
 
Kulturbidrag - Projektbidrag 2021 
Diarienummer: RJL 2020/2290 

Beslut  
Nämnden 

1. Beviljar 2 245 000 kronor i projektbidrag för projekt enligt 
redovisad sammanställning, varav 1 050 000 kronor till fleråriga 
projekt. 

2. Beviljar 400 000 kronor för regionala projektet DANSspår. 
3. Beviljar 1 000 000 kronor till Arrangemangsbidrag. 
4. Från tjänsteförslagets pott för stödinsatser med anledning av Corona-

pandemin tillförs Småland Live ytterligare 150 000 kronor i 
projektbidrag, totalt 400 000 kronor. 

5. Återstående 427 000 kronor i tjänsteförslagets pott för stödinsatser 
med anledning av Corona-pandemin läggs till potten för 
arrangemangsbidrag, som för 2021 blir en gemensam pott för 
arrangemangsbidrag samt coronainsatsstöd om totalt 1 427 000 
kronor. 

Sammanfattning  
Nämndens totala budget för 2021 innehåller ett anslag på 13,1 miljoner 
kronor för bidrag inom kulturområdet. Anslagets ändamål är att utifrån den 
regionala kulturplanens mål och inriktningar ge stöd till organisationer, 
sammanslutningar och enskilda. Bidrag kan ges i form av 
verksamhetsbidrag, projektbidrag och arrangörsbidrag.  
 
SmåBUS 2021 har efter behandling i kulturutskottet och presidiet återtagit 
sin ansökan. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-01-13 
 Protokollsutdrag Kulturutskottet 2020-12-18 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-07 
 Bilaga till ärende, sammanställning Kulturbidrag, projektbidrag 

2021 
 Ansökningar om projektbidrag RJL 2020/2292, RJL 2018/2715 och 

RJL 2019/2424 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 1-
15 
Tid: 2021-01-27 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 Regional kulturplan 2018-2021 
 Policy och riktlinjer inom områdena folkhälsa och utbildning och 

kultur RJL 2019/2430 
 Riktlinjer för bidragsgivning inom områdena utbildning och kultur 

RJL 2019/2430 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Raymond Pettersson (C) yrkar bifall till föreliggande förslag och föreslår att 
det beviljade beloppet på 100 000:- som skulle tillfallit SmåBUS 2021, 
istället tillfaller den gemensamma potten för arrangemangsbidrag. 
 
Ulf Svensson (SD) yrkar för Sverigedemokraterna att de 100 000:- som 
skulle tillfallit SmåBUS 2021 istället tillfaller Jönköping Metal fest. 
Vidare yrkar Ulf Svensson (SD) att filmproduktionen Livet efter Ida 
beviljas 100 000:-, och filmprojektet Lämnad beviljas 0:-. 
 
Hans Jarstig (KD) Mari Lindahl (L) Kristina Nero (V) och Jon Hammarin- 
Heinpalu (MP) yrkar avslag på Sverigedemokraternas förslag och bifall till 
Raymond Pettersson yrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer föreliggande förslag och Raymond Petterssons yrkande 
mot Sverigedemokraternas förslag och finner föreliggande förslag antaget, 
samt att det beviljade beloppet på 100 000:- som skulle tillfallit SmåBUS 
2021, istället tillfaller den gemensamma potten för arrangemangsbidrag. 

Beslutet skickas till 
Utbildning och kultur - stab 

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 1-
15 
Tid: 2021-01-27 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 14  
 
Förlängning av Regionalt serviceprogram 
Diarienummer: RJL 2020/2365 

Beslut  
Nämnden  

 Godkänner att Regionalt serviceprogram för Jönköpings län 2014-
2020 förlängs för att gälla t.o.m. 2022. 

Sammanfattning  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet godkände i februari 
2019 det reviderade och förlängda serviceprogrammet. Nu behöver 
programmet förlängas t.o.m. 2022 bl.a. för att stämma överens med 
Landsbygdsprogrammet som blivit försenat så att ett nytt kommer att börja 
gälla från 2023. Under den närmaste tiden kommer Tillväxtverket att 
komma med nya riktlinjer om vad ett nytt serviceprogram ska innehålla. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-08 
 Regionalt serviceprogram för Jönköpings län 2014-2020 

Beslutet skickas till 
Regional utveckling 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 1-
15 
Tid: 2021-01-27 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 15  
 
Valärende - ersättare till presidiet 
Beslut  
Nämnden 

 utser Raymond Pettersson (C) som ersättare i presidiet för Per 
Eriksson (C)  i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet under resterande mandatperiod 2021-2022. 

Sammanfattning  
Enligt fastställd arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott, beredningar 
och delegationer utgör respektive presidium beredning till nämnden. 
Nämnden utser en fast personlig ersättare per presidieledamot som ges 
närvaro- och rösträtt vid presidieöverläggningar vid ordinarie 
presidieledamots frånvaro. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-01-13 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret - kansli 
Raymond Pettersson 

Beslutets antal sidor 
1
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