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Presidium, nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 55-64 
Tid: 2015-06-15 kl. 13.00-15.15 

Plats: Malin Wengholms tjänsterum, Regionens hus 

Närvarande: Beslutande: Malin Wengholm (M) ordf.  
Torbjörn Eriksson (KD),  
Maria Hörnsten (S) 
 
Övriga: Ulrika Geeraedts, regional 
utvecklingsdirektör,  
Carl-Johan Sjöberg, t.f. chef för utbildning och 
kultur 
Lars Wallsten, controller 
Lena Bohman Hjelmstedt, nämndsekreterare 
  

§ 55 
RJL 
2015/ 
710 
 

Budget 
Beslut 
Presidiet föreslår nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

• Komplettering av budgeten avseende strategiska mål och 
mätetal kommer att lämnas från nämnden under september 
2015. 

• Ge regionledningskontoret i uppdrag att analysera 
Länsmuseets ekonomiska situation samt göra en 
bedömning av samordningsmöjligheter mellan museet och 
andra funktioner inom regionens organisation. 

 
Sammanfattning 
Förslag till budget och mål diskuteras. Vissa mål behöver 
förändras för att anpassas till regionens nya uppgifter. 

§ 56 
RJL 
2015/ 
1237 

Yttrande över Framtidens filmpolitik från 
Kulturdepartementet 
Beslut 

• Presidiet beslutar ta upp ärendet igen när ett förslag till 
yttrande är färdigt antagligen på sammanträdet 9 sep. 

 
Sammanfattning 
Region Jönköpings län har av Kulturdepartementet getts 
möjlighet att yttra sig över ovanstående utredning. 

§ 57 
RJL 

Elevärende 
Beslut 
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2015/ 
1302 

• Presidiet beslutar att ta beslut i ärendet vid ett senare 
telefonmöte då man menar att viss information behöver 
tillföras. 

Sammanfattning 
Rektor vid Värnamo folkhögskola föreslår att en elev avstängs 
från utbildningen p.g.a. att eleven ej följt skolans regler. 

 

§ 58 Skrivelse om nämndbudgeten 
Beslut  

• Ge regionledningskontoret i uppdrag att se över vilka 
olika organ som behöver politisk representation från 
nämnden som underlag för en skrivelse om hur stor 
tilläggsbudget som behövs. 

 
Sammanfattning 
På nämndens möte 3 juni fick presidiet i uppdrag att tillskriva 
regionstyrelsen om uppräkning av förtroendemannabudgeten. 

§ 59 
LJ 
2013/ 
758 

Paul Petersons stiftelse 
Beslut 

• Ge regionledningskontoret i uppdrag att ta fram riktlinjer 
för vilka kriterier som ska användas för att utse 
stipendiater, hur offentliggörandet av stipendiet och 
utdelning av stipendiet ska ske mm. 

 
Sammanfattning 
Landstinget antog 2013-12-17 uppdraget att vara 
stiftelseförvaltare för Paul Petersons stiftelse. Stiftelsen har som 
ändamål att lämna stöd för konstnärlig utbildning inom bildkonst 
och skulptur. Regionstyrelsen har beslutat att stiftelsens styrelse 
ska utgöras av presidiet i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv 
och attraktivitet. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2015-04-21 § 74 
 

§ 60 
RJL 

Val av övervakningskommitté för 
Landsbygdsprogrammet för Sverige 
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2015/ 
1191 

Beslut 
• Ge regionledningskontoret i uppdrag att utreda ärendet 

närmare. 
Sammanfattning 
Regeringen har beslutat inrätta en övervakningskommitté för 
Landsbygdsprogram för Sverige 2014-2020 och erbjuder vissa 
organisationer att ingå i kommittén 

§ 61 Redovisning av statsbidrag avseende dans 
Beslut 

• Ge regionledningskontoret i uppdrag att reda ut om 
Kulturrådet nu fått de kompletterande uppgifter som 
tidigare har saknats 

 
Sammanfattning 
Det har förekommit vissa missförstånd om hur statsbidraget kring 
dans ska användas i regionen som behöver redas ut. 

§ 62 Kurser och konferenser 
• Länsteatrarnas höstmöte 11-13 nov i Luleå 

Utse en ledamot till detta på nämndens sammanträde 17 juni 
• Styrelsekurs för folkhögskolornas styrelse 1-2 okt i 

Stockholm 
Läggs till handlingarna. 

 

§ 63 Planering av nämndens sammanträden i höst 
Beslut 

• nämndens sammanträde 12 augusti hålls på Västra lägret i 
Skillingaryd 

• till nämndens sammanträde 9 sep bjuds Business Sweden 
in 

• vid höstens senare möten finns förslag på föredragningar 
från Science Park, Enterprise Network, Smålands Turism, 
Brysselkontoret och Högskolan. 
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§ 64 Faktura för deltagaravgift för Länsmusikens 
samarbetsråd 
Beslut 

• Fakturan för denna avgift ska betalas av nämnd för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

 
Sammanfattning 
Fakturan har nu gått till Smålands Musik och Teater men de 
förtroendevaldas deltagaravgifter bör betalas av nämnden.  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Malin Wengholm   
 
 

 


