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Diarienummer 

 

Presidiemöte i Nämnden för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 4-10 
Tid: 2015-02-25 kl. 10.00-11.30 

Plats: Malin Wengholms tjänsterum, Regionens hus 

Närvarande: Beslutande:  
Malin Wengholm (M), ordf. 
Torbjörn Eriksson (KD), 1:e vice ordförande 
Maria Hörnsten (S), 2:e vice ordförande 
Övriga:  
Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör 
t.o.m. § 9 
Ola Lundmark, utbildnings- och kulturdirektör 
t.o.m. § 9 
Lena Bohman Hjelmstedt, nämndsekreterare 
  

§ 4 Informationsärenden 
Beslut 
Presidiet beslutar att följande punkter som togs upp på dagens 
möte ska tas upp på nämndens sammanträde den 11 mars: 
- Projekthantering/projektbeslutshantering 
- Budget för Regional utveckling och koppling till 
strukturfondsmedel och medel från Tillväxtverket 
- Årsbokslut 2014 för Utbildning och kultur 
 

§ 5 Särskilda satsningar, Regional kulturplan 2015-
2017 
Beslut 
1. Eksjö kammarmusikfestival får 200 000 kronor i bidrag för att 
utveckla konstmusiken i regionen. 
2. Share Music Sweden får 200 000 kronor i bidrag för att utvidga 
scenkonsten såväl regionalt, nationellt och internationellt 
 
Sammanfattning 
I november 2014 antog landstingsfullmäktige Regional kulturplan 
2015-2017. I denna redovisas mål och prioriteringar för de olika 
konstområdena. 
 
Information i ärendet 
För respektive verksamhetsområde beskrivs särskilda satsningar 
med stöd i planperiodens kulturpolitiska prioriteringar. Vid 
februarisammanträdet beslöts att tilldela medel till 
Fristadsverksamheten och Smålands kulturfestival. 
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§ 6 Övrigt inför nämndens sammanträde 11 mars 
Beslut 
Folkhögskolornas rektorer kommer att informera om 
folkhögskolornas verksamhet som en utbildningspunkt på 
nämndens sammanträde. Detta läggs i början av mötet. 
 

§ 7 Möte med Kulturrådet 
Utbildnings- och kulturdirektören lämnar information om att ett 
möte hålls med representanter från Statens Kulturråd i samband 
med Kulturtinget den 12 mars. Presidiet, utbildnings- och 
kulturdirektören, kulturchefen och utvecklaren för bild och form 
deltar i mötet. Dessutom kommer representanter från Share 
music, Vandalorum och Värnamo kommun att närvara. 
 

§ 8 Möte med kulturministern 
Ordförande och andre vice ordföranden kommer att delta i ett 
möte i april med kulturministern om samverkansmodellen. 
 

§ 9 Kulturting 2016 
Beslut 
Nästa års Kulturting kommer att anordnas 10-11 mars. 
Personalen inom Utveckling och kultur vill för att kunna planera i 
god tid att datumet för tinget bestäms redan nu. 
 

§ 10 Kommunalt forum 
Nämndens andre vice ordförande tar upp frågan om Kommunalt 
forum och dess beslutanderätt. Har forumet någon beslutanderätt? 
På forumets senaste sammanträde togs utbildningsfrågor upp som 
inte har behandlats i Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet. Ska inte dessa frågor först behandlas i nämnden? 
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Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Malin Wengholm   
 
 
 
 
 


