
 

  

 

 

PROTOKOLL 1(4) 

Diarienummer 

 

Presidium Nämnden för attraktivitet, 
näringsliv och arbetsmarknad 

Tid: 2016-03-03 13:30-16:30 

Plats: Regionens hus, Malin Wengholms tjänsterum 

Närvarande: Beslutande 

Malin Wengholm (M) 

Maria Hörnsten (S) 

 

Övriga  

Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör 

Charlotte Jerkelund, nämndsekreterare 

Lars Johansson, direktör för utbildning och kultur 

Lars Wallström controller 

 

  

§1  Beslut YH-utbildning Stora Segerstads 
naturbruksgymnasium 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutade 

i november 2015 att godkänna ansökningarna från Stora 

Segerstad naturbrukscentrum till Myndigheten för yrkeshögskolan 

för utbildningarna Driftledare lantbruk och för 

Skogsbrukstekniker.  

 

Myndigheten för yrkeshögskolans beslut 

Driftledare Lantbruk, 16 utbildningsplatser – ej beviljad 

Skogsbrukstekniker, 24 utbildningsplatser – beviljad 

 

Presidiet noterar informationen och lägger den till handlingarna.  

§2  Beslut om tilldelning av statliga medel inom 
samverkansmodellen 2016 
Region Jönköpings län beviljas statsbidrag med 30 520 000 

kronor, som Region Jönköpings län enligt förordningen 

(2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional 

kulturverksamhet ska fördela till verksamheter som får bidrag 

från landsting, kommun eller annan huvudman.  

 

Presidet noterar informationen och efterfrågar information om 

årets tilldelning i jämförelse med föregående år samt specifik 

information om stödet till Vandalorum. 
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Presidium Nämnden för attraktivitet, 
näringsliv och arbetsmarknad 

Tid: 2016-03-03 13:30-16:30 

 

 

  

 

§3  Budget och verksamhetsplan 2017 
Presidiet diskuterar beredningen av nämndens budgetförslag.  

Ett analysmaterial bör vara klart till nämndens möte i april, och 

ett genomarbetat förslag läggs till sammanträdet i maj, inför 

beslut i juni. 

 

Analysen bör ske utifrån områdena: arbetsmarknad, näringsliv, 

utbildning och forskning, samt attraktivitet och redovisa tendenser 

och utmaningar, skillnader jämfört med andra regioner och 

lärdomar från verksamheten.  

§4  Direktiv – översyn av kulturbidrag, bidrag 
regional utveckling samt bidrag till politiska 
ungdomsorganisationer.  
 

Diarienummer: RJL 2016/512 

 

Beslut  

Presidiet föreslår att nämnden beslutar att godkänna föreslaget till 

direktiv och tidsplan   

 

Sammanfattning  

Nämnden har beslutat att direktiv ska tas fram för översyn av 

samtliga bidrag på kulturområdet, projektbidrag inom regional 

utveckling samt reglerna för bidrag till politiska 

ungdomsorganisationer. Regionledningskontoret lägger fram 

förslag på direktiv med tidsplan.  

 

Beslutet skickas till 

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

§5  Utredningsuppdrag avseende Jönköpings läns 
museum 
Diarienummer: RJL 2016/655. 

 

Beslut  

Presidiet föreslår att nämnden godkänner utredningsuppdraget 

avseende Jönköpings läns museum.   
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Presidium Nämnden för attraktivitet, 
näringsliv och arbetsmarknad 

Tid: 2016-03-03 13:30-16:30 

 

 

  

 

 

Sammanfattning 

Regionfullmäktige beslutade i budget och verksamhetsplan 2016 

med flerårsplan 2017-2018 att tillsammans med övriga stiftare 

inleda ett arbete med målsättning att verksamheten integreras i 

regionkommunen från och med 2017. Regionledningskontoret 

överlämnar ett förslag till utredningsuppdrag med frågeställningar 

och tidsplan. 

 

Beslutet skickas till 

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

§6  Remiss Statsbidrag till Folkhögskolor 2017, 
villkor och fördelningskriterier 
Diarienummer: RJL 2016/361 

 

Beslut  

Presidiet föreslår att nämnden beslutar att godkänna föreliggande 

yttrande som svar till Folkbildningsrådet, med ändring.  

 

Sammanfattning  

Region Jönköpings län har av Folkbildningsrådet getts möjlighet 

att yttra sig över rubricerade betänkande. Regionen har tagit del 

av förslaget och lämnar yttrande. 

 

Överlag ser förslaget till nytt statbidragssystem bra och 

genomtänkt ut. Jämfört med tidigare statsbidragssystem så är det 

nya förslaget både enklare och tydligare i sin struktur och i sitt 

upplägg. 

 

Förslag på sammanträdet 

Att hänvisningen till att man välkomnar en gemensam åldersgräns 

stryks.  

 

Beslutet skickas till 

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

 

§7  Planering av kommande möten 
ANAs och TIMs presidier reser på studieresa till Region Skåne 5-
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Presidium Nämnden för attraktivitet, 
näringsliv och arbetsmarknad 

Tid: 2016-03-03 13:30-16:30 

 

 

  

 

6 mars, deltar gör även Ulrika Geeraedts, Lars Johansson samt 

sakkunniga inom samhällsplanering och infrastruktur.  

§8  Övriga frågor 
 Feriepraktik frågan hanteras av personalavdelningen. 

 Lars Johansson informerar om stadsbidrag för höjda 

lärarlöner.  

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

Justeras 

 

Malin Wengholm   

 
 


