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Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 159-184 

Tid: 2015-12-09 kl.13.00-16.25 

Plats: Regionens hus, sal A 

Närvarande: Beslutande: Malin Wengholm (M),  

Margareta Andersson (KD) ersätter Torbjörn 

Eriksson (KD),  

Maria Hörnsten (S),  

Jonas Magnusson (S),  

Anders Berglund (S),  

Martina Jansson (S), 

Annika Hansson (S)  

Jon Heinpalu (MP),  

Anders Gustavsson (SD),  

Carina Bardh (M) ersätter Tomas Erazim (M),  

Gun Lusth (M),  

Per Eriksson (C),  

Jonas Lindahl (KD),  

Mari Lindahl (L),  

Lennart Karlsson (V),  

Ersättare:  

Morgan Malmborg (SD) 1:e ersättare 

Irene Oskarsson (KD) 

Monica Samuelsson (KD) 1:e ersättare 

 

Övriga: Agneta Jansmyr, regiondirektör 

Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör 

Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör 

Jörgen Lindvall, kulturchef  t.o.m. §167 

Sofia Ericsson, utvecklare kultur t.o.m. § 167 

Annelie Svenningsson Rydell, projektansvarig  

Mikael Gustafsson, sakkunnig näringsliv  

Johanna Sjöström, strateg arbetsmarknad och 

kompetensförsörjning 

Evelina Lundgren, praktikant 

Ingemar Svensson, bredbandssamordnare 

Britt Wennerström, Sakkunnig livskvalitet och 

attraktivitet 

Karolina Borg, sakkunnig näringsliv 

Lars Wallström, controller 

Anna Löfmarck och Magnus Johansson, Bisnode 

t.o.m.§161 

Lena Bohman Hjelmstedt, nämndsekreterare 
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§ 159 Val av protokollsjusterare 
Nämnden utser Lennart Karlsson att justera protokollet 

tillsammans med ordföranden. 

 

§ 160 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag med tillägg av tre 

frågor från Maria Hörnsten: traineejobb, hantering av motioner 

och medel från staten för flyktingmottagandet. 

Ordförande svarar direkt att frågan om traineejobb ligger hos 

regionstyrelsens arbetsutskott. 

 

§ 161 Information från Bisnode 
Anna Löfmarck och Magnus Johansson från Bisnode presenterar 

en analys av näringslivet i Jönköpings län. De gör en genomgång 

av länets tillväxtsiffror, konkurrenskraft och i vilka branscher nya 

jobb och företag skapas m.m. 

 

§ 162 Anmälan av delegationsbeslut 
Sammanställning av delegationsbeslut anmäls och läggs till 

handlingarna enl. bilaga 

 

§ 163 Anmälan av informationshandlingar 
Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna enl. 

bilaga. 

§ 164 Aktuell information 
 Regionala utvecklingsdirektören informerar om att 

Tillväxtverket erbjudit medel för stöd till en 

kompetensplattform 

 Lars Wallström redovisar månadsrapport. 

 Annelie Svenningsson Rydell går igenom projekt som 

nämnden har beviljat medel till under året. 

 Regiondirektören svarar på Maria Hörnstens fråga om de 

medel regionen fått för flyktingmottagande. 

Regionledningskontoret har fått i uppdrag att se över hur 
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dessa medel ska användas. Berörda nämnder och 

verksamheter kommer att vara delaktiga i arbetet och 

avrapportering kommer att ges fortlöpande.    

 Johanna Sjöström lämnar information om den rapport som 

tagits fram om regionens roll i flyktingmottagandet och 

nyanländas etablering i länet. Nämnden vill ha en stående 

punkt vid varje möte om flyktingmottagningen. 

 

§ 165 

RJL 

2015/ 

2238 

 

Ny utbildning på Tenhults 
naturbruksgymnasium, trädgårdsutbildning 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

 Godkänna start av en arbetsmarknadsutbildning i Trädgård 

på Tenhults naturbruksgymnasium. 

Sammanfattning 

Tenhults Naturbruksgymnasium vill i samverkan med 

Hushållningssällskapet Kalmar/Kronoberg och 

arbetsförmedlingen starta arbetsmarknadsutbildning inom grön 

sektor. Utbildningen finansieras av Arbetsförmedlingen. Liknande 

utbildning finns idag på Stora Segerstad naturbrukscentrum med 

profil mot skog. För Tenhults del skulle utbildningen innefatta 

trädgård och eventuellt lantbruk. 

 

Beslutet skickas till 
Tenhults naturbruksgymnasium 

 

§ 166 

RJL 

2015/ 

2423 

 

Ny utbildning på Stora Segerstad 
naturbrukscentrum, lantbruksutbildning 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

 Godkänna start av en arbetsmarknadsutbildning inom 

lantbruk på Stora Segerstad Naturbrukscentrum. 

Sammanfattning 

Stora Segerstad Naturbrukscentrum vill i samverkan med 

Hushållningssällskapet Kalmar/Kronoberg och 

arbetsförmedlingen starta arbetsmarknadsutbildning inom gröna 
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näringar. Utbildningen finansieras av Arbetsförmedlingen. 

Liknande utbildning finns idag på Stora Segerstad 

naturbrukscentrum med profil mot skog. Den nya utbildningen är 

en breddning mot dels trädgård som kommer hållas på Tenhults 

Naturbruksgymnasium och dels lantbruk som kommer hållas på 

Stora Segerstad Naturbrukscentrum. 

 

Beslut skickas till 

Stora Segerstad Naturbrukscentrum 

 

§ 167 

RJL 

2015/ 

2403 

 

Kulturbidrag 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

Med finansiering ur 2016 års utgiftsram för kulturbidrag 

 

 bevilja 4 706 000 kronor i verksamhetsbidrag till 

organisationer enligt redovisad sammanställning   

 bevilja 3 370 000  kronor i utvecklingsbidrag för projekt 

enligt redovisad sammanställning 

 avsätta 750 000 kronor till arrangörsbidrag 

 avsätta 225 000 kronor för arbetet med fristäder inom 

regionen 

 avsätta 425 000 kronor för kulturplanens utveckling- och 

implementering 

 bevilja 50 000 kronor till Trollflöjten för barn 

 ge ett uppdrag till regionledningskontoret att ta fram ett 

förslag på direktiv för att göra en strukturerad översyn över 

samtliga bidrag på kulturområdet och projektbidrag inom 

regional utveckling. Återrapportering sker i mars 2016. 

 stryka meningen om Share Music: ”Verksamheten bedöms 

vara av sådant intresse för regionen att ett stadigvarande 

verksamhetsbidrag utifrån redovisad verksamhetsplan ska 

ges.” 

Sammanfattning 

Regionfullmäktige har i budget för 2016 anvisat 9,7 miljoner 

kronor för bidrag inom kulturområdet. Ramens ändamål är att 

utifrån den regionala kulturplanens mål och inriktningar ge stöd 
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till organisationer, sammanslutningar och enskilda. Bidrag kan 

ges i form av verksamhetsbidrag, arrangörsbidrag och 

utvecklingsbidrag. 

 

Beslutsunderlag 

Regional kulturplan 2015 – 2017 

 

Förslag på sammanträdet 

Presidiet föreslår nämnden besluta bifalla bidragen efter några 

justeringar. 

Lennart Karlsson (V) yrkar på att meningen ”Verksamheten 

bedöms vara av sådant intresse för regionen att ett stadigvarande 

verksamhetsbidrag utifrån redovisad verksamhetsplan ska ges.” 

om Share Music stryks. 

Nämnden tillstyrker förslaget. 

 

Anders Gustafsson (SD) yrkar på max halva summan till 

projektbidrag för projektet Global folkrörelse i Jönköpings län. 

Jönköpings läns folkrörelsearkiv har redan ett verksamhetsbidrag 

på 1 951 000 och bör anpassa sin verksamhet efter det. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Anders Gustafssons förslag mot presidiets 

förslag och finner att nämnden bifaller presidiets förslag. 

 

Beslutet skickas till 

Samtliga sökanden 

Utbildning och kultur 

 

§ 168 

 

 

Fler informationspunkter 
 Karolina Borg redogör för regler och kriterier för 

affärsutvecklingscheckar 

 Regionala utvecklingsdirektören och Britt Wennerström 

redogör för landsbygdsprogrammet som bygger på EU 

2020 Smart och hållbar tillväxt för alla. Jordbruksverket, 

Länsstyrelsen och regionen sköter olika delar av detta. 
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§ 169 

RJL 

2015/ 

2327 

 

 

Utländska direktinvesteringar 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

 bevilja projektet ”Utländska direktinvesteringar till 

Jönköpings län” med projekttiden 2016-01-01—2018-12-

31, regionala utvecklingsmedel, enligt följande: 

  

 År: 2016 1 228 000 kr 

       2017 1 295 250 kr 

       2018 1 312 500 kr 

Sammanfattning  

I syfte att återuppta den investeringsfrämjande verksamheten som 

bedrevs i regionförbundet under ett antal år, har föreliggande 

projekt tagits fram. Verksamheten är nära kopplad till Business 

Sweden och det nationella arbete inom dessa frågor som man 

leder och samordnar. I länet kommer verksamheten drivas i nära 

samverkan med primärkommunerna samt andra berörda aktörer 

och verksamheter. 

 

Region Jönköpings andel av finansieringen utgörs av 100,0%. 

Beslutsunderlag  

 Projektmedelsansökan till Region Jönköpings län 

 Checklista  

 

§ 170 

RJL 

2015/ 

2380, 

2381, 

2326, 

2220, 

2251, 

2061 

 

 

Utvecklingscheckar till företag 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

 bevilja bidrag enl. följande: 

Företag:   Område: Belopp:

  

Fraktjakt AB   Int. 136 000 kr 

Cai AB   Int. 150 000 kr 

Axelent AB   Int. 150 000 kr 

Plamex Automation AB  PU 150 000 kr  
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 Jonas Ihreborn AB  PU 150 000 kr 

Plastinject AB  PU 150 000 kr 

Sammanfattning 

Ovanstående företag beviljas konsultcheck med angivet belopp. 

Stödet utgör max hälften av godkända, externa konsultinsatser. 

Beslutet grundas på den ansökan företagen lämnat in samt 

beredning av ärendet på Almi Företagspartner. Satsningen i 

företaget förväntas medföra en positiv effekt på bedriven 

verksamhet i länet. 

Beslutsunderlag 

 Konsultchecksansökan till Region Jönköpings län 

 Beslutsbrev framtaget i ärendehanteringssystemet NYPS 

(Tillväxtverket)  

Beslutet skickas till 

Respektive företag  

 

§ 171 

RJL 

2015/ 

2222 

 

 

Projektfinansiering Ung företagsamhet 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

 bevilja Ung företagsamhet UF 500 000 kr från Regionala 

utvecklingsmedel för finansiering 2016.  

Sammanfattning 

Beslutet ger UF finansiell stabilitet och möjlighet att växla upp 

pågående arbete med målsättning att under 2016 öka andelen 

elever på grundskolan som arbetar med grundskolans läromedel 

till 17 % av en årskull, nå 28 % av en årskull på gymnasiet i 

processutbildningen UF-företagande och skapa ett aktivt nätverk i 

UF-alumni. Man kommer också arbeta för att bidra till en stärkt 

samverkan i varje kommun mellan skola och näringsliv och 

aktörer som kan stärka nyföretagande i varje kommun. Genom 

ökad samverkan mellan skola och näringsliv vill UF också arbeta 

för att öka den privata finansieringen till verksamheten. 

Beslutsunderlag  
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 Underlag till projektbeslut 

 Checklista  

Beslutet skickas till  

Ung företagsamhet 

 

§ 172 

RJL 

2015/ 

2379 

 

Swerea Flight 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

 bevilja Swerea SWECAST AB 1 550 000 kr från statliga 

1:1 medel för att genomföra projektet FLIGHT.  

Sammanfattning 

FLIGHT syftar till att skapa ett starkt regionalt forsknings och 

innovationsnätverk med fokus på Lättvikt. Nätverket (noden) 

kommer i första hand stödja de mindre och medelstora företagen 

(SME) i länet. Den regionala noden kommer bestå av 

branschorganisationer, akademi, institut, företag samt övriga 

experter och kunskapsleverantörer på området. Noden i 

Jönköpings län kommer att ha stöd från den nationella 

lättviktsarenan LIGHTer och nyttja deras tjänster och ges 

möjlighet att utbyta erfarenheter med andra regionala noder. 

FLIGHT kommer att arbeta branschöverskridande för att stärka 

den lokala industrin och öka konkurrenskraften för alla deltagare 

med fokus på en globalt ökande efterfrågan på vikteffektiva 

komponenter och produkter.   

Beslutsunderlag  

 Projektmedelsansökan till Region Jönköpings län 

 Checklista 

Beslutet skickas till  

Swerea SWECAST 

 

§ 173 

RJL 

2015/ 

Projekt finansiering Winnet 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 



 

PROTOKOLL 9(15) 

      

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 159-184 

Tid: 2015-12-09 kl.13.00-16.25 

 

 

 Sign 

 

2089 

 
 Bevilja Winnet 400 000 kr för år 2016. 

 Finansiering sker ur anslaget för regionala 

utvecklingsmedel. 

Sammanfattning 

Winnet Jönköpings län arbetar med påverkan och synliggörande 

av brister i befintliga strukturer. Arbetet sker utifrån ett Quadruple 

Helix-perspektiv för att tillvara ta den civila sektorns kraft, 

offentliga och privata sektorn samt Högskolan i Jönköping. 

Regionala/lokala resurscentrum finns i hela landet. 

 

Beslut skickas till 

Winnet Jönköpings län 

 

§ 174 

RJL 

2015/ 

159 

 

Ändrad medfinansiering, Smart Housing 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

 bevilja innovationsmiljön ”Smart Housing Småland” där 

medfinansieringsbeslut redan fattats av Regionförbundet under 

2013 i ärende R6613 för tiden 2013-07-01--2016-12-31, 

ytterligare regionala utvecklingsmedel ur anslaget 1:1, enligt 

följande: 

  

 År: 2015 425 000 kr 

               2016 500 000 kr 

 utvärdera projektet under 2016 för att prövas för fortsatt 

finansiering inför 2017. 

Sammanfattning 

I samband med att Småland beviljades stöd från Vinnova till 

Smart Housing Småland förväntades de offentliga parterna i 

Småland av den totala budgetomslutningen på 63,5 miljoner 

kronor, medfinansiera satsningen med 6 083 333 kr per län t.o.m. 

2016-12-31.  

Fördelningen mellan regionförbundet och länsstyrelsen i vårt län, 

gjordes så som det statliga 1:1-anslaget då fördelades dem 

emellan, dvs. 70 % regionförbundet och 30 % länsstyrelsen. 

I och med regionbildningen från 2015 har staten omfördelat 

anslaget till 95/5 %. Som en direkt följd omfördelas 
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finansieringen så den speglar den nya fördelningen. Länets 

totalbelopp är fortsatt 6 083 333 kr. 

Beslutet skickas till  

Länsstyrelsen Jönköpings län samt SP i Borås 

 

§ 175 

RJL 

2015/ 

1627 

 

LYHS – långtgående yrkeshögskolesamverkan 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

 Projekt LYHS får 300 000 kr i projektmedel (1:1-anslag) 

för perioden 2015-2016.  

Sammanfattning  
Projektet genomförs i samverkan med Region Kronoberg 

Yrkeshögskoleförbundet i Sverige samt yrkeshögskoleanordnare i 

Jönköpings och Kronobergs län. 

LYHS ska resultera i en bestående samverkansarena för YH-

anordnare så att kompetensförsörjningen genom YH-utbildningar 

i länet stärks. 

Region Jönköping läns andel av finansieringen utgörs av 15,8 %. 

Beslutsunderlag 

 Projektmedelsansökan till Region Jönköpings län 

 Checklista 

 

§ 176 

RJL 

2015/ 

2162 

Landsbygdsprogrammet: Leader Linné 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

 bevilja Leader Linné Småland 206 100 kr år 2016 = 

603 600 kr för 3 år. 

 Finansiering sker ur anslaget Regionala utvecklingsmedel. 

Sammanfattning 

Leader Linné Småland är en ideell förening med ändamål att vara 

en intresseorganisation som verkar för en smart tillväxt på 

landbygden. Föreningen söker stöd för sina informationsinsatser 

under åren 2016 – 2018. Syftet är att verka för en offensiv 

samhällsutveckling av allmännyttig karaktär. Programperioden 
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pågår 2014 – 2020. Stora informationsinsatser är nödvändiga 

framför allt i de nya kommunerna i Jönköpings län.  

Beslutet skickas till 

Leader Linné 

 

§ 177 

RJL 

2015/ 

2133 

Landsbygdsprogrammet: Leader Astrid 
Lindgrens hembygd 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

 bevilja Leader Astrid Lindgrens Hembygd 100 000 kr/år = 

300 000 kr. 

 Finansiering sker ur anslaget Regionala utvecklingsmedel. 

Sammanfattning 

Den ideella föreningen söker medel för sina informationsinsatser 

under år 2016 – 2018. Syftet är att främja och driva lokal 

utveckling. Föreningen arbetar med lokalt ledd utveckling enligt 

leadermetoden. Programperioden pågår 2014 – 2020. Stora 

informationsinsatser är nödvändiga. Stöd söks för att öka 

samverkan och kunskapen om landsbygdens möjligheter och för 

att stimulera utvecklingen på landsbygden 

Beslutet skickas till 

Leader Astrid Lindgrens Hembygd 

 

§ 178 

RJL 

2015/ 

2168 

Landsbygdsprogrammet: Leader Östra 
Skaraborg 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

 bevilja Leader Östra Skaraborg LLU 138 922 kr år 1= 

393 922 kr 

(3 år). 

 Finansieringen sker ur anslaget Regionala 

utvecklingsmedel. 

Sammanfattning 

Den ideella föreningen söker medel för informations- och 
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kunskapsspridning under åren 2016 – 2018. Syftet är att genom 

informations- och kunskapsinsatser sprida de möjligheter som 

Leader ger för landsbygdsutveckling.  Vidare är syftet att genom 

träffar och annan kommunikation omsätta drivkraft och 

engagemang till projekt inom Leader Östra Skaraborg. För att 

stimulera detta krävs insatser för att sprida de möjligheter som 

lokalt ledd utveckling ger via Leadermetoden. Dessa metoder är 

extra viktiga i Habo och Mullsjö kommuner som kom in sent i 

leader-området Östra Skaraborg i föregående programperiod och 

som har haft ett lägre projektutfall än de övriga kommunerna i 

området.  

Beslut skickas till 

Leader Östra Skaraborg 

 

§ 179 

RJL 

2015/ 

2367 

Landsbygdsprogrammet: Leader Västra 
Småland 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

 bevilja Leader Västra Småland 64 000 kr/år = 256 000 kr. 

 Finansiering sker ur anslaget Regionala utvecklingsmedel. 

Sammanfattning  

Den ideella föreningen söker medel för sina informationsinsatser 

under åren 2016 – 2018. Syftet är att sprida information om 

Lokalt Ledd Utveckling genom Leadermetoden och strategins 

prioriterade områden miljö-infrastruktur,  

entreprenörskap, delaktighet och kultur inom Leaderområdet. 

Programperioden pågår 2014 – 2020.  

 

Beslut skicka till 

Leader Västra Småland 

 

§ 180 

RJL 

2015/ 

2368 

 

Landsbygdsprogrammet: Leader Vättern 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

 bevilja Leader Vättern 120 000 kr för år 2016 = 300 000 

kr i 3 år. 
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 Finansiering sker ur anslaget Regionala utvecklingsmedel. 

Sammanfattning 

Leader Vättern söker medel för sina informationsinsatser under 

åren 2016 – 2018. Syftet är att informera och kommunicera 

möjligheten att söka projektstöd från Leader Vättern för 

utveckling av Vätterbygden samt inspirera till nya idéer.  

Leader Vättern är ett område för lokalt ledd utveckling, ett s.k. 

leaderområde med stöd från Europeiska Havs- och Fiskerifonden 

2014 – 2020. Syftet med den ideella föreningen är att fördela stöd 

till projekt som utvecklar Vätterbygden enligt den lokala 

utvecklingsstrategin och verka för att uppnå visionen ”Vättern är 

den självklara destinationen för upplevelser kopplade till fisk och 

fiske samt nyttjande av fisk- och kräftresursen sker ekonomiskt, 

socialt och ekologiskt långsiktigt hållbart”. 

 

Beslut skickas till 

Leader Vättern 

 

§ 181 

RJL 

2015/ 

2129 

Landsbygdsprogrammet: Sommenbygd 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

 Bevilja Leader Sommenbygd-Vätterstrand 213 500 kr/år = 

640 500 kr. 

 Finansiering sker ur anslaget Regionala utvecklingsmedel. 

Sammanfattning 

Den ideella föreningen söker medel för sina informationsinsatser 

under år 2016 – 2018. Syftet är att genom att samordna 

informationsinsatser gällande olika stödformer riktade till 

landsbygdens aktörer uppnå synergieffekter och ökade möjlig-

heter till högre måluppfyllelse i regionala och lokala 

utvecklingsprogram.  

Föreningen vill fortsätta det utvecklingsarbete som påbörjats inom 

Leader och vara ett bra stöd för projektägare i området samt möta 

dessa på ett lokalt plan för att tillsammans hjälpas åt att utveckla 

bra projekt som bidrar till att utveckla hela landsbygdsområdet. 

Programperioden pågår 2014 – 2020. Informationsspridning 

gällande de stödformer som finns. 
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Beslut skickas till 

Föreningen Sommenbygden-Vätterstrand 

 

§ 182 

RJL 

2015/ 

2607 

 

Regionala kompetensplattformar 
Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

 Bevilja Regionala kompetensplattformar 783 000 kr 

 Finansiering sker ur anslaget för Regionala 

utvecklingsmedel 

Sammanfattning 

Projektet syftar till att utveckla kompetensplattformar i 

Jönköpings län genom att stärka upp arbetet med extra resurser 

och målinriktade insatser inom områden där behov av utveckling 

har identifierats. Region Jönköpings län ser projektet som en 

strategisk katalysator för att möta de utmaningar som regionen 

står inför. 

 

§ 183 Hantering av motioner 
Maria Hörnsten tar upp frågan om hur inkomna motioner 

hanteras. Regionala utvecklingsdirektören redogör för rutinen 

kring detta. Annika Hansson framhåller att det tagit väldigt lång 

tid för motionen om att inleda arbetet med en etableringsstrategi 

för Region Jönköpings län att nå nämnden och menar att arbetet 

ska skyndas på. Ett förslag till yttrande över motionen bör tas upp 

på nämnden i januari. 

 

§ 184 Rapporter från konferenser 
 Gun Lusth rapporterar från konferensen Att synligöra 

lärandet, nationell konferens om det svenska ramverket för 

kvalifikationer NQT. 

 Gun Lusth rapporterar också från Höstmöte för 

Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation & 

Folkhögskoleföreningen inom SKL 

 Lennart Karlsson rapporterar från SKL:s Kulturkonferens 

Öppet samhälle. 
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Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Malin Wengholm Lennart Karlsson  

 
 

 

Protokollet är justerat 2015 -12  -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 


