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Plats: Malin Wengholms tjänsterum, Regionens hus 

Närvarande: Beslutande: Malin Wengholm, ordf.  
Torbjörn Eriksson,  
Maria Hörnsten 
 
Övriga: Stefan Schoultz, ekonomidirektör t.o.m. § 
42 
Lena Bohman Hjelmstedt, nämndsekreterare 
  

§ 37 Information om budgetarbetet 
En första genomgång inför budgetarbetet görs på nämnden 6 maj. 
Presentationen skickas ut i förväg så att partigrupperna har 
möjlighet att titta på dem på gruppmötena samma dag. Ett förslag 
kommer sedan att presenteras på presidiet 19 maj och gås igenom 
på nämnden 3 juni. Beslut om budgeten tas sedan på ett extra 
möte med nämnden den 17 juni. Mål ska gås igenom och man ska 
skilja på verksamhetsmål och fullmäktigemål. Handlingsplaner 
ska också tas fram och i det sammanhanget finns en idé om en 
tillväxtdag. 

§ 38 
RJL 
2015/ 
60 

Policy och riktlinjer för bidragsgivning inom 
områdena folkhälsa, utbildning och kultur 
Beslut 
Presidiet beslutar  

• behandla policyn vid nämndens möte 6 maj. 
Sammanfattning 
Policyn behandlades på regionstyrelsens möte 21 april där beslut 
togs om att policyn skulle gå på remiss till Nämnden för folkhälsa 
och sjukvård och Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet. 

§ 39 
LJ 
2014/ 
1178 

Kulturbidrag – utvecklingsbidrag 
Beslut 
Presidiet föreslår nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

• bevilja utvecklingsbidrag på 410 000 kronor för fem 
projekt enligt redovisad specifikation. 

Sammanfattning 
Landstingsfullmäktige har i budget för 2015 anvisat 6,9 miljoner 
kronor för bidrag inom kulturområdet. Ramens ändamål är att 
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utifrån den regionala kulturplanens mål och inriktningar ge stöd 
till organisationer, sammanslutningar och enskilda. Bidrag kan 
ges i form av verksamhetsbidrag, arrangörsbidrag och 
utvecklingsbidrag. 
Information i ärendet 
Utvecklingsbidragens syfte är att utveckla befintliga eller nya 
kulturverksamheter samt samverkansformer i Region Jönköpings 
län med stöd i den Regionala kulturplanen. Bidraget kan ges till 
utvecklingsprojekt på upp till tre år. 
Bidrag kan ges för utvecklingsprojekt inom konstområdena dans, 
musik, teater, bild och form, film och rörlig bild, hemslöjd, 
litteratur samt museum och kulturarv och bildning.  

§ 40 
RJL 
2015/ 
292 

Projektbidrag, Samhällsentreprenörskap och 
sociala innovationer i Region Jönköpings län 
Beslut 
Presidiet föreslår nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

• ”Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region 
Jönköpings län” beviljas 350 000 kr i projektmedel för 
perioden 2015-2016. 

• Finansiering sker med statliga 1:1-medel. 

Sammanfattning 
Projektet är en förstudie med utgångspunkt i att 
samhällsentreprenörskap och sociala innovationer bidrar till att 
möta samhällsutmaningar och genom detta skapar möjligheter för 
länets näringsliv att utvecklas. I förstudien samverkar 
Coompanion Jönköpings län, Högskolan i Jönköping och 
Studieförbundet Vuxenskolan. Syftet är att ta fram underlag för 
ett genomförandeprojekt inom samhällsentreprenörskap och 
sociala innovationer i Region Jönköpings län. Förstudien ska 
kartlägga regionala förutsättningar och lägga upp strategier för 
fortsatt arbete. 

Information i ärendet 
Enligt den nationella innovationsstrategin handlar 
samhällsentreprenörskap och sociala innovationer om människors 
drivkraft att utifrån behov ta vara på möjligheter för att skapa en 
positiv samhällsutveckling. Målet är att möta miljömässiga eller 
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sociala behov. Behoven kan tillgodoses av företag, organisationer 
i civilsamhället eller i samspel mellan företag, offentliga 
verksamheter och civilsamhället. 

§ 41 Projekt driftsmedel Inspiragera 
På nämndens sammanträde 15 april 2015 togs beslut om att 
återremittera ärendet för att få fram förtydliganden gällande vissa 
frågor. Då inget nytt kommit in till dagens sammanträde 
behandlas inte ärendet. 

§ 42 Krav på projektansökningar 
Beslut 
Presidiet föreslår nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

• Ge regionledningskontoret i uppdrag att inför kommande 
projektansökningar ska: 
- ansökningarna kategoriseras i något av följande för 
regionen prioriterade områden, näringsliv/innovation, 
utbildning/forskning, attraktivitet eller infrastruktur 
- regionledningskontoret redovisar projekten enligt 
spridning i länet och visar jämställdhetsperspektiv 
- det redovisas om projekt är nya eller pågående 
- regionledningskontoret redovisar projekten för nämnden 
med tydliga uppföljningar 2ggr per år 
- det redovisas hur stor andel varje projekt tar av hela 
projektbudgeten 
- det ges tydliga krav för utvärdering av projekten som ska 
finnas med i beslutsunderlagen 
- det tydligöras utifrån vilka principer projektbidrag 
beviljas 

 
Sammanfattning  
Vid nämndens sammanträde 15 april togs beslut om att ge 
presidiet i uppdrag att revidera det uppdrag som man gett 
regionledningskontoret om hur projekt ska presenteras för 
nämnden. 

§ 43 Kurser och konferenser 
Beslut 

• Framtidens lärande, 6-7 maj i Stockholm 
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Läggs till handlingarna. 

§ 44 Inför nämndens sammanträde 
Beslut 
Presidiet beslutar att utbildningsinslaget om 
Naturbruksgymnasierna läggs sist på dagordningen till nämndens 
sammanträde. 

§ 45 Information från möte på Kulturdepartementet 
Ordföranden informerade från möte på Kulturdepartementet där 
Kulturrådet bl.a. lämnade information om hur mycket landets 
regioner satsar på kultur och hur stora statsbidrag man får till 
kultur. Information lämnades också om ett kommande möte med 
Kulturrådet om Vandalorum.  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Malin Wengholm   
 
 


