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PROTOKOLL 1(3) 

Diarienummer 

 

Presidiemöte för nämnden för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
§§ 1-3 
Tid: 2015-01-21 kl. 13.00-15.00 

Plats: Regionens hus, Malin Wengholms tjänsterum 

Närvarande: Beslutande:  
Malin Wengholm (M),  
Torbjörn Eriksson (KD),  
Maria Hörnsten (S) 
Övriga:  
Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör 
Ola Lundmark, utbildnings och kulturdirektör 
Lena Bohman Hjelmstedt, nämndsekreterare 
  

§1  Ärenden och agenda till nämndens 
sammanträde 
Beslutsärendet om nämndens delegationsordning kommer ev. att 
skjutas upp och beslut tas då på nämndens sammanträde 11 mars. 
Informationsärenden som ska tas upp 4 feb 
- Information om företagsstöd (Regionen övertar uppdrag från 
Länsstyrelsen) 
- Information om Kulturbudget 
- Information om Kulturting 
- Bokslut 2014 för Regional utveckling 
 
Beslutsärenden till 4 feb 
Beslut om bidrag till Fristadsförfattare och Smålands 
kulturfestival 
 
Utbildning för nämnden 4 feb 
På mötet kommer också föredragningar att göras av kulturchefen 
och chefen för Smålands musik och Teater om deras respektive 
verksamheter. 
 
Planering av kommande möten 
11 mars 
Information om projektverksamhet 
Information om Regionens egna folkhögskolor 
 
15 april 
Ev. information om företagsstöd 
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6 maj 
Information om naturbruksgymnasierna 
 
3 juni 
Information om delar av f.d. Regionförbundets verksamhet. 
 
 

§2  Kurser och konferenser 
• Årsmöte Folkhögskoleföreningen inom SKL 20 mars i 

Stockholm 
Beslut: 
En ordinarie och en ersättare utses på nämndens sammanträde för 
att delta i konferensen. 

• Arbetsmarknads och näringslivsdagar 2015, 12-13 mars 
Uppsala 

Beslut: 
Konferensinbjudan läggs till handlingarna 

• Konferens om sociala hänsyn i upphandling som 
arbetsmarknadsverktyg, 11 mars Uppsala 

Beslut: 
Konferensinbjudan läggs tillhandlingarna 

• Industridag 2015, 5 feb i Södertälje 
Beslut: 
Malin Wengholm och Maria Hörnsten utses att delta i 
konferensen. 
 

§3  Rapporter från konferenser 
Presidiet beslutar  
 
att meddela nämndens ledamöter att de som deltar i kurser och 
konferenser på nämndens bekostnad ska rapportera kort om vad 
man fått med sig från konferensen på nämndens nästa 
sammanträde. 
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Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Malin Wengholm   
 
 
 
 


