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Presidium Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 46-54 
Tid: 2015-05-19 kl. 8.30-11.30 

Plats: Malin Wengholms tjänsterum, Regionens hus 

Närvarande: Beslutande: Malin Wengholm, ordf.  
Torbjörn Eriksson 
 
Övriga: Ulrika Geeraedts, Regional 
utvecklingsdirektör t.o.m. § 52 
Lena Bohman Hjelmstedt, nämndsekreterare 
  

§ 46 Större regionala utvecklingsprojekt 
Beslut 
Presidiet föreslår nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

• Ge regionledningskontoret i uppdrag att ta fram principer 
för hur större regionala utvecklingsprojekt ska hanteras. 
Ett förslag är att vid större ansökningar t.ex. över tre 
miljoner så ska en extern granskning ske. 

 
Sammanfattning 
Presidiet aktualiserar frågan om hur större utvecklingsprojekt ska 
hanteras. 

§ 47 Leader Sommen 
Ordföranden tar upp frågan om möjligheten till 
landsbygdsutveckling genom Leader-verksamhet. Vilka 
urvalskriterier är det som gäller och hur hanteras dessa frågor? 
Regionala utvecklingsdirektören kommer att informera om vad 
som gäller på nämndens sammanträde 3 juni.  

§ 48 
RJL 
2015/ 
556 

Yttrande över utvecklingsstrategi för 
kulturreservatet Åsens by 
Beslut 
Presidiet föreslår nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet  

• godkänna föreliggande yttrande som svar till Åsens by.  

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har av Åsens by getts möjlighet att yttra 
sig över rubricerade utvecklingsstrategi.  
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§ 49 
RJL 
2015/ 
441 

Yttrande över Riksantikvarieämbetets rapport 
om Farokonventionen – Europarådets 
ramkonvention om kulturarvets samhälleliga 
värde 
Beslut 
Presidiet föreslår nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet  

• godkänna föreliggande yttrande som svar till 
Kulturdepartementet. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har av Kulturdepartementet getts 
möjlighet att yttra sig över rubricerat betänkande.  

§ 50 
RJL 
2015/ 
874 

Yttrande över betänkandet, Service i glesbygd 
från Näringsdepartementet 
Beslut 
Presidiet föreslår nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet  

• godkänna föreliggande yttrande som svar till 
Näringsdepartementet.  

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har av Näringsdepartementet getts 
möjlighet att yttra sig över rubricerat betänkande.  
 

§ 51 Kurser och konferenser 
Beslut 

• SKL:s kulturkonferens, oktober i Karlstad 
Tas upp igen när programmet är klart 

• 250 möjligheter, 1-2 sep Jönköping 
Presidiet deltar 

• Länsteatrarnas höstmöte 11-13 november i Luleå 
Torbjörn Eriksson kan inte delta, tas upp i nämnden med 
förfrågan om någon annan ledamot kan delta. 
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§ 52 Budget 
Förslag kring nya strategiska mål diskuteras, bl.a. kring 
arbetsmarknad och kompetensförsörjning. På nämndens 
sammanträde kommer regionala utvecklingsdirektören att 
presentera projekt på detta område och lämna information från 
Näringsdepartementet. 

§ 53 Kommande nämndmöten 
Beslut 
Presidiet beslutar  

• På nämndens möte 3 juni kommer utbildningsinslaget att 
vara kring arbetsmarknad och kompetensförsörjning.  

• Till nämndens möte 9 sep bjuds Business Sweden in för 
att informera. 

§ 54 Paul Petersons stiftelse 
Sekreteraren meddelar att Regionstyrelsen beslutat att styrelsen 
för Paul Petersons stiftelse ska utgöras av presidiet i nämnden för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. Stiftelsen har som 
ändamål att lämna stöd för konstnärlig utbildning inom bildkonst 
och skulptur.  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 
 

Malin Wengholm   
 
 
 
 
 


