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PROTOKOLL 1(4) 

Diarienummer 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 20-26 
Tid: 2015-03-11 kl.13.00-16.15 

Plats: Regionens hus, sal A 

Närvarande: Beslutande:  
Malin Wengholm (M),  
Torbjörn Eriksson (KD),  
Maria Hörnsten (S),  
Jonas Magnusson (S),  
Martina Jansson (S),  
Anders Berglund (S),  
Ashkan Panahirad (S) ersätter Annika Hansson (S), 
Jon Heinpalu (MP),  
Morgan Malmborg (SD) ersätter Anders Gustafsson 
(SD),  
Tomas Erazim (M),  
Gun Lusth (M),  
Per Eriksson (C),  
Margareta Andersson (KD) ersätter Jonas Lindahl 
(KD),  
Nils-Erik Davelid (FP) ersätter Mari Lindahl (FP), 
Lennart Karlsson (V) 
Ersättare:  
Mihai Banica (MP) 1:e ersättare,  
Carina Bardh (M) 1:e ersättare,  
Raymond Pettersson (C) 1:e ersättare,  
Anders Wilander (M) 1:e ersättare,  
Mona-Lisa Hagström Svensson (S),  
Övriga:  
Agneta Jansmyr, regiondirektör 
Ulrika Geeraedts regional utvecklingsdirektör, 
Ola Lundmark utbildnings och kulturdirektör 
Anneli Svenningsson Rydell, projektsamordnare 
t.o.m. § 24 
Lars Wallström, ekonomichef 
Erik Engsbråten, rektor t.o.m. § 23 
Henrik Bjarnbäck, rektor t.o.m. § 23 
Wilhelm von Seth, Tillväxtverket § 24 
Alemnesh Belatchew, Tillväxtverket § 24 
Lena Bohman Hjelmstedt, nämndsekreterare 
  

§20 Val av protokollsjusterare 
Nämnden utser Anders Berglund att justera protokollet 
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tillsammans med ordföranden. 

§21 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag med tillägg av 
rapport från konferens av Maria Hörnsten och rapport av Malin 
Wengholm om hearing på näringsdepartementet. 

§22 Anmälan av informationshandlingar 
Informationshandlingarna anmäls och läggs till handlingarna enl. 
bilaga. 

§23 Utbildning för nämnden 
Rektorerna Erik Engsbråten från Värnamo folkhögskola och 
Henrik Bjarnbäck Sörängens folkhögskola berättar och informerar 
om folkhögskolornas verksamhet. 
Erik Engsbråten behöver två personer från nämnden till Värnamo 
folkhögskolas utbildningsråd. 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 
utse Gun Lusth som ordinarie ledamot och Jonas Magnusson som 
ersättare till utbildningsrådet. 
 

§24 Aktuell information 
• Projektsamordnaren lämnar information om 

projekthantering i regionen 
• Tillväxtverkets representanter informerar om verkets 

verksamhet som handlar om att stärka företagens 
konkurrenskraft 

• Utbildnings och kulturdirektören lämnar information om 
verksamhetsberättelsen 2014 för f.d. Regional utveckling 
numera Utbildning och kultur 

• Månadsrapport för Utbildning och kultur redovisas. 
• Information lämnas av Utbildnings och kulturdirektören 

om de olika bidragsformer som finns inom den 
verksamheten: arrangemangsbidrag, utvecklingsbidrag 
och kulturpolitisk motiverade uppdrag (särskilda 
satsningar inom Kulturplanen) 
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• Ordföranden lämnar information från Kommunalt forums 
senaste möte. 

§25 
RJL 
2015/ 
244 

Särskilda satsningar Regional kulturplan 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• om 200 000 kronor i bidrag till Eksjö 
kammarmusikfestival för att utveckla konstmusiken i 
regionen 

• om 200 000 kronor i bidrag till Share Music Sweden för 
att utvidga scenkonsten såväl regionalt, nationellt och 
internationellt. 

Sammanfattning 
I november 2014 antog landstingsfullmäktige Regional kulturplan 
2015 – 2017. 
I denna redovisas mål och prioriteringar för de olika 
konstområdena.  
För respektive verksamhetsområde beskrivs särskilda satsningar 
med stöd i planperiodens kulturpolitiska prioriteringar.  
 
För perioden har följande särskilda satsningar fastställts: 

- Eksjö kammarmusikfestival 
- Share Music Sweden 
- Vandalorum 
- Utvecklingsverksamhet – Dans 
- Animationsfestival 
- Fristäder 
- Smålands kulturfestival 
- Det fria kulturlivet 
- Strategi för barn- och ungdomskultur 

 
Vid februarisammanträdet beslöts att tilldela medel till 
Fristadsverksamheten och Smålands kulturfestival. 

Beslutsunderlag 
Regional kulturplan 2015 – 2017 
 
Beslutet skickas till 
Eksjö kammarmusikfestival 
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Share Music Sweden 
Utbildning och Kultur Stab 
Kultur och utveckling 
 

§26 Övriga frågor 
• Maria Hörnsten lämnar rapport från Industridagen i 

Södertälje 5 feb. 
• Regionala utvecklingsdirektören informerar om en 

inkommen ansökan från Barnfilmbyn i Eksjö kommun om 
ett investeringsbidrag, ansökan kommer att behandlas och 
tas upp vid ett senare nämndsammanträde. 

• Ordföranden lämnade information om en hearing på 
Näringsdepartementet om den nationella strategin för 
hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020.  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Malin Wengholm Anders Berglund  
 
 
 
Protokollet är justerat 2015 -03 -      och justeringen är tillkännagiven på 
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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