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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 31-
52 
Tid: 2021-03-31 kl. 09:00-16:10  

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 §§ 31-37 
Annki Stark (S) ers. Aneth Amundson (S) §§ 38-52 
Adam Starck (S) 
Hans Jarstig (KD) 
Raymond Pettersson (C) 
Helen Skogelin Torvaldsson (BA) 
Mari Lindahl (L) närvarande §§ 31-37 
Fredrik Sveningson (L) ers. Mari Lindahl (L) §§ 38-52 
Jon Hammarin-Heinpalu (MP) närvarande §§ 31-37 
Monica Persson (MP) ers. Jon Hammarin-Heinpalu (MP) §§ 38-52 
Kristina Nero (V) 
Gun Lusth (M) 
Olle Moln Teike (SD) 
Ulf Svensson (SD) 
 

Ersättare Annki Stark (S) 
Irada Alieva Söderberg (S) 
Anton Axelsson (KD) närvarande §§ 31-37 
Jessica Hagård (C) 
Fredrik Sveningson (L) 
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 
Ante Jankovic, sektionschef attraktivitet och livsmiljö 
Göran Qvarnström, företagsrådgivare § 37 
Karl-Gustav Bartoll, projektledare § 37 
Helene Berg, VD Smålands Turism § 37 
Anna Olsson, sektionschef hållbar utveckling § 45 
Linda Byman, nämndsekreterare 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 31-
52 
Tid: 2021-03-31 kl. 09:00-16:10  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 
 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Linda Byman 
 
 
 

Justerare 

Per Eriksson (C) 
 
 
 

 Helen Skogelin Torvaldsson (BA) 
 
 
 

 Olle Moln Teike (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 §§ 31-
52 
Tid: 2021-03-31 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 31  
 
Närvaro och val av protokollsjusterare 
 
På grund av rådande pandemi och smittorisk utförs dagens 
nämndsammanträde digitalt via länk.  
 
Upprop förrättas. 
 
Nämnden utser Helen Skogelin Torvaldsson (BA) och Olle Moln Teike 
(SD) att justera protokollet tillsammans med ordföranden. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 31-
52 
Tid: 2021-03-31 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 32  
 
Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 31-
52 
Tid: 2021-03-31 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 33  
 
Föregående mötesprotokoll 
 
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 31-
52 
Tid: 2021-03-31 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 34  
 
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 §§ 31-
52 
Tid: 2021-03-31 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 35  
 
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 §§ 31-
52 
Tid: 2021-03-31 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 36  
 
Inkomna remisser, promemorior och motioner 
 
Sammanställningen per februari 2021 anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1

9



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 31-
52 
Tid: 2021-03-31 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 37  
 
Informationsärenden och aktuellt 
 
T.f Regional utvecklingsdirektör Ulf Fransson informerar: 

 Arbete med de nya strukturfonderna ERUF och ESF samt, React-
fonden pågår. 

 Omtag för tillsättning av ny kulturutvecklingschef. 
 Bredbandsstöd från post- och telestyrelsen hanteras tillsammans med 

kommunerna. 
 Infrastrukturproposition, ny regional plan för nationell 

transportinfrastruktur. 
 

Företagsrådgivare Göran Qvarnström redogör för aktuellt läge under 
rådande pandemi för Företagsjouren. Framtida prognos och 
problemområden redovisas. 
 
Helene Berg, VD Smålands turism, informerar om aktuellt läge, framtid och 
behov för besöksnäringen, som bidrar till att skapa ett attraktivt kultur- och 
fritidsutbud för besökare och invånare. 
 
T.f Regional utvecklingsdirektör Ulf Fransson och projektledare Karl-
Gustav Bartoll redogör för nystart av den regionala utvecklingsstrategin och 
dess prioriterade delstrategier. 
 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl.11.25 för gruppmöten och lunch och återupptas 
kl.14.00. 
 
Inför budget 2022, budgetchef Camilla Holm, sektionschef Peter Friberg 
informerar: 

 Skatteunderlagsprognos Sveriges kommuner och regioner, 
förändringar jämfört med budget 2021 med flerårsplan 2022-2023. 

 Tillväxt i Jönköpings län. 
 Direktiv och tidplan budget 2022 med flerårsplan 2023-2024 samt 

finansiella förutsättningar och ekonomiska ramar. 
 Struktur och budgetunderlag för regional utveckling. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 31-
52 
Tid: 2021-03-31 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 
 
Budgetchef Camilla Holm redovisar månadsrapport och ANA nämndens 
ekonomiska resultat och budgetavvikelse per februari 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 §§ 31-
52 
Tid: 2021-03-31 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 38  
 
Årsredovisning 2020 med bilagor 
Diarienummer: RJL 2020/86 

Beslut  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

 godkänner årsredovisning för 2020 avseende de delar som avser 
nämndens verksamhet och utgiftsområden. 

Sammanfattning  
Förslag till årsredovisning för 2020 har upprättats. I årsredovisningen 
redovisas hur de av fullmäktige uppsatta målen för ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv verksamhet liksom finansiella mål uppnåtts. Utifrån 
måluppfyllelsen är bedömningen att verksamheten under 2020 i Region 
Jönköpings län kännetecknas av god hushållning. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-03 
 Årsredovisning 2020 
 Barnbokslut 
 Hållbarhetsredovisning 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret ekonomi 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 31-
52 
Tid: 2021-03-31 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 39  
 

Bidrag för hemsändning av dagligvaror på 
landsbygden, Vetlanda kommun  
Diarienummer: RJL 2021/90 

Beslut  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

1. Beviljar Vetlanda kommun 530 625 kr i hemsändningsbidrag för 
2020. 

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

Sammanfattning  
Ansökningar om hemsändningsbidrag har kommit in från Sävsjö, Nässjö, 
Aneby, Jönköping, Eksjö och Vetlanda kommun. Ansökningarna avser 
kommunens kostnader 2020 och bidraget kan utgå med högst 50 % av 
kostnaderna för hemsändningen. I år är det fler kommuner än tidigare som 
sökt stödet och de flesta har också sökt högre belopp p.g.a. pandemin. Det 
innebär att det stöd som Region Jönköpings län betalar ut har ökat från ca. 
394 000 kr föregående år till ca. 825 000 kr i år. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-03-17 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-23 
 Ansökningarna från kommunerna 
 Regler om stöd till kommersiell service (SFS 2000:284) 

Beslutet skickas till 
Vetlanda kommun 

Beslutets antal sidor 
1

13



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 31-
52 
Tid: 2021-03-31 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 40  
 

Bidrag för hemsändning av dagligvaror på 
landsbygden, Sävsjö kommun  
Diarienummer: RJL 2021/144 

Beslut  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

1. Beviljar Sävsjö kommun 49 200 kr i hemsändningsbidrag för 2020. 
2. Finansiering sker ur anslaget för 1:1-medel. 

Sammanfattning  
Ansökningar om hemsändningsbidrag har kommit in från Sävsjö, Nässjö, 
Aneby, Jönköping, Eksjö och Vetlanda kommun. Ansökningarna avser 
kommunens kostnader 2020 och bidraget kan utgå med högst 50 % av 
kostnaderna för hemsändningen. I år är det fler kommuner än tidigare som 
sökt stödet och de flesta har också sökt högre belopp p.g.a. pandemin. Det 
innebär att det stöd som Region Jönköpings län betalar ut har ökat från ca. 
394 000 kr föregående år till ca. 825 000 kr i år. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-03-17 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-23 
 Ansökningar från kommunerna 
 Regler om stöd till kommersiell service (SFS 2000:284) 

Beslutet skickas till 
Sävsjö kommun 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 31-
52 
Tid: 2021-03-31 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 41  
 

Bidrag för hemsändning av dagligvaror på 
landsbygden, Jönköpings kommun  
Diarienummer: RJL 2021/288 

Beslut  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

1. Beviljar Jönköpings kommun 29 700 kr i hemsändningsbidrag för 
2020. 

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

Sammanfattning  
Ansökningar om hemsändningsbidrag har kommit in från Sävsjö, Nässjö, 
Aneby, Jönköping, Eksjö och Vetlanda kommun. Ansökningarna avser 
kommunens kostnader 2020 och bidraget kan utgå med högst 50 % av 
kostnaderna för hemsändningen. I år har fler kommuner än tidigare sökt 
stödet och de flesta har också sökt högre belopp p.g.a. pandemin. Det 
innebär att det totala stödet som Region Jönköpings län betalar ut har ökat 
från ca. 394 000 kr föregående år till ca. 825 000 kr i år.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-03-17 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-25 
 Ansökningar från kommunerna 
 Regler om stöd till kommersiell service (SFS 2000:284) 

Beslutet skickas till 
Jönköpings kommun 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 31-
52 
Tid: 2021-03-31 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 42  
 

Bidrag för hemsändning av dagligvaror på 
landsbygden, Aneby kommun  
Diarienummer: RJL 2021/346 

Beslut  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

1. Beviljar Aneby kommun 38 511 kr i hemsändningsbidrag för 2020. 
2. Finansiering sker ur anslaget för 1:1-medel. 

Sammanfattning  
Ansökningar om hemsändningsbidrag har kommit in från Sävsjö, Nässjö, 
Aneby, Jönköping, Eksjö och Vetlanda kommun. Ansökningarna avser 
kommunens kostnader 2020 och bidraget kan utgå med högst 50 % av 
kostnaderna för hemsändningen. I år är det fler kommuner än tidigare som 
sökt stödet och de flesta har också sökt högre belopp p.g.a. pandemin. Det 
innebär att det stöd som Region Jönköpings län betalar ut har ökat från ca. 
394 000 kr föregående år till ca. 825 000 kr i år. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-03-17 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-23 
 Ansökningarna från kommunerna 
 Regler om stöd till kommersiell service (SFS 2000:284) 

Beslutet skickas till 
Aneby kommun 

Beslutets antal sidor 
1

16



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 31-
52 
Tid: 2021-03-31 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 43  
 

Bidrag för hemsändning av dagligvaror på 
landsbygden, Nässjö kommun 
Diarienummer: RJL 2021/358 

Beslut  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

1. Beviljar Nässjö kommun 49 600 kr i hemsändningsbidrag för 2020. 
2. Finansiering sker ur anslaget för 1:1-medel.  

Sammanfattning  
Ansökningar om hemsändningsbidrag har kommit in från Sävsjö, Nässjö, 
Aneby, Jönköping, Eksjö och Vetlanda kommun. Ansökningarna avser 
kommunens kostnader 2020 och bidraget kan utgå med högst 50 % av 
kostnaderna för hemsändningen. I år är det fler kommuner än tidigare som 
sökt stödet och de flesta har också sökt högre belopp p.g.a. pandemin. Det 
innebär att det stöd som Region Jönköpings län betalar ut har ökat från ca 
394 000 kr föregående år till ca 825 000 i år. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-03-17 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-23 
 Ansökningarna från kommunerna 
 Regler om stöd till kommersiell service (SFS 2000:284) 

Beslutet skickas till 
Nässjö kommun 

Beslutets antal sidor 
1
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Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 31-
52 
Tid: 2021-03-31 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 44  
 

Bidrag för hemsändning av dagligvaror på 
landsbygden, Eksjö kommun 
Diarienummer: RJL 2021/374 

Beslut  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

1. Beviljar Eksjö kommun 127 680 kr i hemsändningsbidrag för 2020. 
2. Finansiering sker ur anslaget för 1:1-medel. 

Sammanfattning  
Ansökningar om hemsändningsbidrag har kommit in från Sävsjö, Nässjö, 
Aneby, Jönköping, Eksjö och Vetlanda kommun. Ansökningarna avser 
kommunens kostnader 2020 och bidraget kan utgå med högst 50 % av 
kostnaderna för hemsändningen. I år är det fler kommuner än tidigare som 
sökt stödet och de flesta har också sökt högre belopp p.g.a. pandemin. Det 
innebär att det stöd som Region Jönköpings län betalar ut har ökat från ca. 
394 000 kr föregående år till ca. 825 000 kr i år. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-03-17 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-25 
 Ansökningar från kommunerna 
 Regler om stöd för kommersiell service (SFS 2000:284) 

Beslutet skickas till 
Eksjö kommun 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 31-
52 
Tid: 2021-03-31 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 45  
 
Projekt - Koppla upp-dagarna 2021 
Diarienummer: RJL 2021/428 

Beslut  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

1. Avsätter 500 000 kr för insatsen Koppla upp-dagarna 2.0 
2. Finansiering sker med 250 000 kr ur det statliga anslaget, 1:1 medel 
3. Finansiering sker med 250 000 kr ur RU anslaget 

Reservationer 
Sverigedemokraterna och Moderaterna reserverar sig till förmån för egna 
yrkanden. 

Sammanfattning  
Det föreslagna projektet Koppla upp-dagarna 2.0 syftar till att säkerställa 
lika tillgång till utbildning, god hälsa, bra levnadsstandard och känsla av 
välbefinnande i hela länet. Projektet kommer att bidra till att motverka det 
stigande sociala utanförskapet till följd av pandemin.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-03-17 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-02 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Gun Lusth (M) yrkar för Moderaterna avslag på projektet, Koppla upp 
dagarna 2.0. med följande motivering : 
Inom sjukvården pratar vi om egenvård. Samma syn bör gälla inom 
regional utveckling. 

Ulf Svensson (SD) yrkar för Sverigedemokraterna avslag på föreliggande 
förslag med följande motivering: 
Sverigedemokraterna är tveksamma till att det är effektivt att ha en 
digitalbuss som ska resa i länet till de orter där det inte finns tillgång till 
datorer. Man bör istället utreda alternativ, exempelvis ökat samarbete med 
kommunala verksamheter i länet eller samarbeten där civilsamhället 
förbinder sig att tillhandahålla datorer och support vissa tider hela året.  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 31-
52 
Tid: 2021-03-31 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 
Fredrik Sveningson (L) yrkar bifall till föreliggande förslag, och avslag på 
Moderaternas och Sverigedemokraternas förslag om att avslå projektet. 
 
Per Svenberg (S), Kristna Nero (V) och Monica Samuelsson (KD) yrkar 
bifall till föreliggande förslag. 

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

Beslutet skickas till 
Regional utveckling 

Beslutets antal sidor 
2

20



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 31-
52 
Tid: 2021-03-31 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 46  
 
Stöd hållbar besöksnäring motverka Coronakrisen 
2021 
Diarienummer: RJL 2021/423 

Beslut  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

1. Beviljar Smålands Turism AB 2 000 000 kr för marknadsföring. 
2. Finansiering sker ur anslaget för Regionala utvecklingsmedel. 

Sammanfattning  
Besöksnäringen är hårt drabbad av pandemin. Ingen lågkonjunktur har 
drabbat näringen lika hårt. Besöksnäringen i länet har länge varit 
internationaliserad och  utländska besökare står ett normalt år för 40 % av 
gästnätterna. Det internationella resandet kommer även sommaren 2021 att 
ligga på en låg nivå vilket gör att det behövs en kampanj för att locka 
svenska resenärer till Jönköpings län. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-03-17 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-05 
 Ansökan från Smålands Turism AB 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ulf Svensson (SD) yrkar bifall till föreliggande förslag och överlämnar 
följande protokollsanteckning: 
Vi Sverigedemokrater ser positivt till förslaget och vill ha in i texten att: 
Förberedande marknadsföring inför uppstart då pandemin har planat ut. 
 
Protokollsanteckningen godkänns av ordföranden. 
 
Per Svenberg (S), Fredrik Sveningson (L) och Monica Samuelsson (KD) 
yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Smålands Turism AB 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 31-
52 
Tid: 2021-03-31 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 47  
 
Ny inriktning - Naturturism vid Stora Segerstads 
naturbrukscentrum 
Diarienummer: RJL 2021/178 

Beslut  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

1. Ge verksamheten vid Stora Segerstads naturbrukscentrum i uppdrag 
att utreda förutsättningarna för att starta en ny inriktning 
Naturturism, samt 

2. Ge verksamheten vid Stora Segerstads naturbrukscentrum mandat att 
besluta om en uppstart av ny inriktning naturturism från och med 
tidigast höstterminen 2022.  

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till ny 
inriktning inom naturbruksprogrammet på Stora Segerstads 
naturbrukscentrum. Verksamheten vill utreda förutsättningarna för denna 
nya inriktning, och om möjligt erbjuda denna från och med tidigast hösten 
2022.   

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-03-17 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-19 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ulf Svensson (SD) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Stora Segerstads naturbrukscentrum 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 31-
52 
Tid: 2021-03-31 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 48  
 
Förstudie - Modell för idrottsetableringar i Jönköpings 
län 
Diarienummer: RJL 2021/154 

Beslut  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

1. Beviljar Jönköpings kommun 150 000 kr i stöd för projektet 
2. Finansiering sker ur anslaget för Regionala utvecklingsmedel. 

Sammanfattning  
Trots att Jönköpings län är ett utpräglat idrottslän finns ingen samordnad 
organisering eller satsning på elitidrott. Syftet med projektet är att via en 
förstudie få en bild av hur en sådan etablerings skulle kunna realiseras. 
Jönköpings kommun har identifierat ett antal förbund som har stor potential 
att utveckla denna typ av verksamhet i länet. De är: Svenska 
kanotförbundet, Svenska cykelförbundet, Svenska roddförbundet, Svenska 
triathlonförbundet, Svenska curlingförbundet och nationella aktörer inom e-
sport.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-03-17 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-03 
 Ansökan från Jönköpings kommun 

Beslutet skickas till 
Jönköpings kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 31-
52 
Tid: 2021-03-31 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 49  
 
Fördelning 2021 statliga bidrag till 
kultursamverkansmodellens verksamheter 
Diarienummer: RJL 2020/2254 

Beslut  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

1. Godkänner förslag till fördelning av statsbidrag enligt föreliggande 
tjänstemannaförslag. 

2. Att samtliga fördelningar gäller för 2021 och kan komma att justeras 
i budgetarbetet inför 2022.  

Reservationer 
Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning  
Statens Kulturråd har för 2021 beviljat Region Jönköpings län 40 129 tkr i 
bidrag till Kultursamverkansmodellen att fördelas i enlighet med 
förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag. I jämförelse 
med 2020 års statsbidrag, har Kulturrådet tillfört ytterligare 4 014 tkr i 
utökad ram. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-03-17 
 Protokollsutdrag kulturutskottet 2021-03-04 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-24  
 Framställan om statliga medel till regional kulturverksamhet inom 

kultursamverkansmodellen 2021  
 Beslut statliga medel till regionala kulturverksamheter inom 

kultursamverkansmodellen 2021  
 Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till 

regional kulturverksamhet  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Monica Samuelsson (KD) yrkar bifall till presidiets förslag. 
Presidiets förslag tillstyrks av Moderaterna genom Gun Lusth (M) och 
Sverigedemokraterna genom Ulf Svensson (SD). 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 31-
52 
Tid: 2021-03-31 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 
Kristina Nero (V) yrkar bifall till kulturutskottets förslag med nedanstående 
motivering: 
Vänsterpartiet yrkar att det beredningsförslag som lämnats från 
kulturutskottet 4.3.2021 till ANA-nämndens sammanträde 31.3.2021 ärende 
24 ska gälla. Kulturutskottet beredningsförslag skulle bland annat bättre 
stödja länets fria kulturlivs mångfald genom att medel ställs till förfogande 
hos sektionen för kulturutveckling.  
 
Adam Starck (S) yrkar bifall till Kristina Neros yrkande tillika 
Kulturutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer presidiet förslag under proposition mot Kulturutskottets 
förslag och finner presidiets förslag antaget. 
 
Votering begärs där presidiets förslag (JA) ställs mot Kulturutskottets 
förslag (NEJ). 
 
JA-röstar följande ledamöter: 
Gun Lusth (M), Olle Moln Teike (SD), Ulf Svensson (SD), Hans Jarstig 
(KD), Raymond Pettersson (C), Dan Sylvebo (-), Monica Samuelsson (KD) 
och Per Eriksson (C). 
 
NEJ- röstar följande ledamöter: 
Kristina Nero (V), Per Svenberg (S), Annki Stark (S), Adam Starck (S), 
Fredrik Sveningson (L), Monica Persson (MP). 
 
Avstår gör följande ledamot: 
Helen Skogelin Torvaldsson (BA). 
 
Omröstningsresultat 
Nämnden har alltså med 8 JA-röster mot 6 NEJ-röster bifallit presidiets  
förslag. Avstår från att rösta gör 1 ledamot. 

Beslutet skickas till 
Utbildning och kultur - stab 

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 31-
52 
Tid: 2021-03-31 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 50  
 
Revidering - Uppdragsbeskrivningar  till 
kultursamverkansmodellens verksamheter 
Diarienummer: RJL 2018/456 

Beslut  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

1. Godkänner revideringen av uppdragsbeskrivningar för Jönköpings 
Läns Museum, Jönköpings Läns Folkrörelsearkiv, Riksteatern 
Jönköpings län och Vanadlorum  inom ramen för 
kultursamverkansmodellen. 

2. Godkänner att uppdragsbeskrivningarnas giltighetsperiod förlängs 
till och med år 2022. 

3. Uppdragsbeskrivningarna för sektionen för kulturutveckling och 
Smålands musik och teater har lyfts ur ärendet. 

Sammanfattning  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet ansvarar för 
uppdrag till och uppföljning av regionala kulturverksamheter inom ramen 
för kultursamverkansmodellen. Uppdragen följer den regionala kulturplanen 
och innebär ett särskilt ansvar att långsiktigt planera och agera enligt de 
nationella och regionala kulturpolitiska målen, den regionala 
utvecklingsstrategin samt kulturplanens prioriteringar. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-03-17 
 Protokollsutdrag kulturutskottet 2021-03-04 
 Budget med flerårsplan, RJL 2020/76  
 Regional Kulturplan RJL 2016/2976 

 
Följande handlingar ur ärende RJL 2018/456: 

 Tjänsteskrivelse, Revidering och förlängning av 
uppdragsbeskrivningar till kultursamverkansmodellens 
verksamheter, daterad 2021-02-22  

 Bilaga, Uppdragsbeskrivning 2018-2022 Jönköpings läns museum, 
revidering 2021  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 31-
52 
Tid: 2021-03-31 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 Bilaga, Uppdragsbeskrivning 2018-2022 Riksteatern Jönköpings län, 
revidering 2021  

 Bilaga, Uppdragsbeskrivning 2018-2022 Jönköpings läns 
folkrörelsearkiv, revidering 2021  

 Bilaga, Uppdragsbeskrivning 2018-2022 Vandalorum Museum för 
Konst och Design, revidering 2021  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Fredrik Sveningson (L) yrkar bifall till presidiets förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med presidiets förslag.  

Beslutet skickas till 
Utbildning och kultur - stab 

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 31-
52 
Tid: 2021-03-31 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 51  
 
Remiss av promemoria – Kompletterande 
bestämmelser till EU:s förordningar inom 
sammanhållningspolitiken 
Diarienummer: RJL 2021/207 

Beslut  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

 Godkänner föreliggande svar till Näringsdepartementet. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
förslag Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar inom 
sammanhållningspolitiken. Region Jönköpings län avstår inbjudan att 
inkomma med yttrande.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-03-17 
 Missiv daterad 2021-03-05 
 Förslag till svar om att avstå yttrande daterad 2021-03-31 
 Promemoria kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar 

inom sammanhållningspolitiken. 

Beslutet skickas till 
Näringsdepartementet 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 31-
52 
Tid: 2021-03-31 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 52  
 
Valärende - Ordförande arkivförbundet 
Diarienummer: RJL 2021/302 

Beslut  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

 Utser Raymond Pettersson (C) till ny ordförande för arkivförbundet. 

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

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-03-17 
 Protokollsutdrag ANA nämnden 2021-02 
 Avsägelse av uppdrag daterad 2021-02-14 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Per Svenberg (S) föreslår att Raymond Pettersson (C) utses till ny 
ordförande för arkivförbundet. 

Beslutet skickas till 
Arkivförbundet 
Regionledningskontoret 

Beslutets antal sidor 
1
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