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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 16-
30 
Tid: 2021-02-24 kl. 09:15-15.25  

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) 
Annki Stark (S) ersätter Aneth Amundson (S) 
Adam Starck (S) 
Anton Axelsson (KD) ersätter  Hans Jarstig (KD) §§ 16-23 
Hans Jarstig (KD) §§ 24-30 
Raymond Pettersson (C) 
Helen Skogelin Torvaldsson (BA) 
Mari Lindahl (L) 
Jon Hammarin-Heinpalu (MP) 
Kristina Nero (V) 
Gun Lusth (M) 
Maria Högberg (SD) ersätter Olle Moln Teike (SD) 
Ulf Svensson (SD) 
 

Ersättare Irada Alieva Söderberg (S) 
Anton Axelsson (KD) 
Jessica Hagård (C) 
Fredrik Sveningson (L) närvarande §§ 16-23 
Monica Persson (MP) 
Henrik Dinkel (V) 
Elisabeth Wahlström (M) 
Ann-Katrin Löfstedt (M) 
 

Övriga Ulf Fransson t.f. Regional utvecklingsdirektör 
Peter Friberg, sektionschef samordning, uppföljning och analys 
Camilla Holm, budgetchef 
Ante Jankovic, sektionschef attraktivitet och livsmiljö 
Lars Wallström, controller § 23 
Patrik Kinnbom, sektionschef innovation och företagande § 23 
Mari Brander, sektionschef internationellt samarbete § 23 
Rima Aziz Hanna, projektledare § 23 
Joel Malvall, projektledare § 23 
Ida Vigrell, facilitataor 
Linda Byman, nämndsekreterare 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 16-
30 
Tid: 2021-02-24 kl. 09:15-15.25  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Linda Byman 
 
 
 

Justerare 

Per Eriksson (C) 
 
 
 

 Raymond Pettersson (C) 
 
 
 

 Gun Lusth (M)  
 

 
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 §§ 16-
30 
Tid: 2021-02-24 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 16  
 
Upprop och val av protokollsjusterare 
 
På grund av rådande pandemi och smittorisk utförs dagens 
nämndsammanträde digitalt via länk.  
 
Upprop förrättas. 
 
Nämnden utser Raymond Pettersson (C) och Gun Lusth (M) att justera 
protokollet tillsammans med ordföranden. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 16-
30 
Tid: 2021-02-24 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 17  
 
Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 

Beslutets antal sidor 
1

5



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 16-
30 
Tid: 2021-02-24 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 18  
 
Föregående mötesprotokoll 
 
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 16-
30 
Tid: 2021-02-24 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 19  
 
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 §§ 16-
30 
Tid: 2021-02-24 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 20  
 
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 §§ 16-
30 
Tid: 2021-02-24 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 21  
 
Inkomna remisser, promemorior och motioner 
 
Sammanställningen per januari 2021 anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 16-
30 
Tid: 2021-02-24 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 22  
 
Kurser och konferenser 

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

 Seminarium om cybersäkerhet för länets företag, den 23 februari. 
Mari Lindahl (L) och Henrik Dinkel (V) deltog. 

 
Sammanställning och rapporter över ledamöternas deltagande vid kurser 
och konferenser anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 16-
30 
Tid: 2021-02-24 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 23  
 
Informationsärenden och aktuell information 
 
Ulf Fransson T.f regional utvecklingsdirektör informerar: 

 Ny regional utvecklingsdirektör, Karin Hermansson börjar den 17 
maj. 

 Rekryteringsarbete pågår vid flera verksamheter inom regional 
utveckling, bl.a. ny kulturchef, ekonomichef regional utveckling, 
verksamhetschef Tenhults naturbruksgymnasium samt 
verksamhetschef Smålands musik och teater. 

 Sörängens folkhögskola anordnar en keramik utbildning i sommar. 
 Distansundervisning sker vid skolorna och man följer 

folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
 
Controller Lars Wallström redogör för genomförda kontrollmoment 2020 
som genomförts inom ramen för den interna kontrollplanen. Resultat av 
kontrollmomenten samt förslag till åtgärder redovisas. 
 
Patrik Kinnbom, sektionschef innovation och företagande, redovisar  
Coronaeffekter på arbetsmarknaden och näringsliv i Jönköpings län. Även 
aktuell konjunkturredovisning per kvartal redovisas. 
 
Sektionschef Mari Brander informerar om React-EU, medel och stöd för en 
grön digital återhämtning av ekonomin. Medlen om 74 miljoner kronor 
tilldelas Småland och öarna som stöd och insatser till små och medelstora 
företag.  
 
Mari Brander och Peter Friberg sektionschefer vid regional utveckling  
informerar om det regionala utvecklingskapitalet med fokus på 2021, 
regional tillväxtmedel 1:1, regional utvecklingsmedel och strukturfonderna. 
 
Sektionschef Peter Friberg redogör för villkorsbeslut 2020. Regionen ska   
följa upp, låta utvärdera och årligen redovisa resultaten av det regionala 
tillväxtarbetet till regeringen. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 16-
30 
Tid: 2021-02-24 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 
Projektledare, Rima Hanna, informerar om projektet framtidssäkrad 
industri, som är ett samarbete mellan Region Jönköpings län och Region 
Kronoberg. Syftet med projektet är att synliggöra företagens 
kompetensbehov gentemot industrin, utveckla arbetssätt som jobbar med 
strategisk kompetensförsörjning och kompetensutveckling för anställda.  
 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl.12:20 för gruppmöten och lunch och återupptas 
kl. 14.00. 
 
Projektledare Joel Malmvall informerar om projektet, Vart i hela världen är 
världen på väg? Ett projekt som bidrar till omställning och stärkt 
konkurrenskraft under krisen. 
 
Budgetchef Camilla Holm presenterar förslag till tidplan inför kommande 
budgetprocess. Regionstyrelsen beslutar om direktiv för styrelse och 
nämnder och nämnden fattar beslut om budgetförslag i juni. De finansiella 
förutsättningarna för år 2022 utgår från den ekonomiska flerårsplan som 
finns beslutad i budget för 2021. 
 
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 §§ 16-
30 
Tid: 2021-02-24 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 24  
 
Uppföljning - Intern kontrollplan 2020 
Diarienummer: RJL 2019/3004 

Beslut  
Nämnden 

 godkänner uppföljning av intern kontrollplan för 2020. 

Sammanfattning  
Regionledningskontoret återredovisar i rapport resultatet av de 
kontrollmoment som genomförts inom ramen för den intern kontrollplan 
som nämnden beslutat för 2020. Rapporten redovisar resultat av 
kontrollmomenten samt förslag till åtgärder. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-02-11 
 Missiv daterat 2021-01-14 
 Uppföljning av intern kontrollplan 2020, rapport 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Gun Lust (M) yrkar för Moderaterna: Att en åtgärdsplan med tidsplan 
upprättas angående de brister och missförhållanden under kontrollmoment 
1-7 som påvisats. Handlingsplanen ska redovisas på ANA-mötet 2021-05-
05.           
 
Ulf Svensson (SD) yrkar bifall till Moderaternas tilläggsyrkande. 
 
Ordföranden, Monica Samuelsson (KD) och Per Svenberg (S) yrkar bifall 
till föreliggande förslag och avslag på moderaternas tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Moderaternas förslag under proposition mot 
föreliggande förslag och finner föreliggande förslag antaget. 
 
Votering begärs där föreliggande förslag (JA) ställs mot Moderaternas 
förslag  (NEJ). 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 16-
30 
Tid: 2021-02-24 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 
JA-röstar följande ledamöter: 
Kristina Nero (V), Per Svenberg (S), Annki Stark (S), Adam Starck (S), 
Hans Jarstig (KD), Raymond Pettersson (C), Helen Skogelin Torvaldsson 
(BA), Mari Lindahl (L), Jon Hammarin-Heinpalu (MP), Dan Sylvebo (-) 
Monica Samuelsson (KD) och Per Eriksson (C). 
 
NEJ- röstar följande ledamöter: 
Gun Lusth (M), Maria Högberg (SD) och Ulf Svensson (SD) 
 
Omröstningsresultat 
Nämnden har alltså med 12 JA-röster mot 3 NEJ-röster bifallit föreliggande  
förslag. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret ekonomi 

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 16-
30 
Tid: 2021-02-24 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 25  
 
Läsårstider 2021/2022 för Tenhults 
Naturbruksgymnasium och Stora Segerstad 
Naturbrukscentrum 
Diarienummer: RJL 2021/92 

Beslut  
Nämnden  

 Fastställer läsårstider 2021/2022 för Tenhults naturbruksgymnasium 
och Stora Segerstad naturbrukscentrum. 

Sammanfattning  
Enligt skollagen ska beslut om läsårets början och slut tas av huvudmannen 
för skolorna. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-02-11 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-15 

Beslutet skickas till 
Tenhults Naturbruksgymnasium 
Stora Segerstad Naturbrukscentrum 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 16-
30 
Tid: 2021-02-24 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 26  
 
Krisstöd för länets kulturliv med anledning av 
pandemin 
Diarienummer: RJL 2021/209 

Beslut  
Nämnden 

1. Godkänner de tillfälliga justeringarna i kriterierna för 
Arrangörsbidrag och Arbetsstipendium under 2021. 

2. Avsätter 500 000 kronor från ramen för Arrangemangsbidrag och 
coronainsatser till en extra utlysning Arbetsstipendium och till 
Digitala omställningscheckar. 

3. Region Jönköpings län står för 80% av gagekostnaden om den 
anlitande aktören är bosatt i länet. 

Sammanfattning  
Corona-pandemin slår hårt mot länets hela kulturliv; utövare, verksamheter 
arrangörer med flera. Med anledning av den rådande Corona-pandemin 
drabbas kulturlivet i Jönköpings län kraftigt. Inställda förställningar, 
arrangemang och sammankomster inom kultur- och evenemangssektor får 
stor negativa effekter i många led i vårt län.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-02-11 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-01 
 Protokoll ANA 2021-01-13 RJL 2020/2290 
 Policy för bidragsgivning inom områdena folkhälsa, utbildning och 

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

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Monica Samuelsson (KD) yrkar: Att Region Jönköpings län står för 80% av 
gagekostnaden om den anlitande aktören är bosatt i länet. 
 
I yrkandet instämmer ordföranden, Hans Jarstig (KD), Adam Stack (S), Ulf 
Svensson (SD), Mari Lindahl (L), Gun Lusth (M) och Kristina Nero (V). 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 16-
30 
Tid: 2021-02-24 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer föreliggande förslag  under proposition mot Monica 
Samuelssons yrkande och finner Monica Samuelssons förslag antaget. 

Beslutet skickas till 
Utbildning och kultur - stab 

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 16-
30 
Tid: 2021-02-24 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 27  
 
Verksamhetsberättelse 2020 - Utbildning och kultur  
Diarienummer: RJL 2020/86 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

 godkänner verksamhetsberättelse för 2020 avseende 
verksamhetsområden inom nämndens ansvarsområde. 

Sammanfattning  
I december 2019 godkände nämnden verksamhetsplaner och budget för 
förvaltningens verksamhetsområden som verkar inom nämndens 
ansvarsområde. Verksamhetsberättelserna för 2020 ger återrapportering av 
verksamhetsplan och budget. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-10 
 Verksamhetsberättelse 2020 Utbildning och kultur 
 Verksamhetsberättelse 2020 Regionledningskontor med 

verksamhetsnära funktion – för information 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret ekonomi 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 16-
30 
Tid: 2021-02-24 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 28  
 
Avsägelse av uppdrag - Arkivförbundet 
Diarienummer: RJL 2021/302 

Beslut  
Nämnden 

1. Godkänner avsägelsen av ordförandeskapet vid arkivförbundet. 
2. Förslag till ny ordförande lyfts vid nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning  
Irada Söderberg har begärt entledigande från sitt uppdrag som 
arkivförbundets styrelseordförande och ett nyval behöver göras. 

Beslutsunderlag 
 Avsägelse av uppdrag daterad 2021-02-14 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden föreslår att förslag på ny ordförande lyfts vid kommande möte 
med nämnden. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 
Irada Söderberg 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 16-
30 
Tid: 2021-02-24 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 29  
 
Extra sammanträdesdag för Kulturutskottet 
Diarienummer: RJL 2020/1859 

Beslut  
Nämnden 

 Beviljar kulturutskottet ett extra sammanträde den 4 mars 2021. 

Sammanfattning  
Ett extra sammanträde för kulturutskottet föreslås för att behandla 
uppdragsbeskrivningar och fördelning av statliga medel till regionala 
kulturverksamheter.  

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 
Kulturutskottet 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 16-
30 
Tid: 2021-02-24 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 30  
 
Övriga frågor 
 
Kristina Nero (V) har inkommit med följande frågor angående den ”glömda 
konsten”: 

 När planeras den arkiverade konsten vara färdigt dokumenterad? 
 Hur kommer den arkiverade konsten inhandlad med skattemedel att 

användas? 
 
Frågorna besvaras av Ante Jankovic, sektionschef attraktivitet och livsmiljö. 
Kristina Nero är nöjd med de svar som lämnads vid dagens sammnträde. 

Beslutets antal sidor 
1

21
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