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Landstingsfullmäktige 

Årsredovisning allmänpolitiska utskottet 
2014 
Organisation och uppgifter  
Allmänpolitiska utskottet är organiserat och arbetar enligt ”Arbetsordning för 
landstingsfullmäktige, reglementen och delegationsbestämmelser 2010-2014”. 
 
Landstingsfullmäktiges utskott har i uppgift att arbeta med frågor som ur ett 
medborgarperspektiv bedöms vara väsentliga för utvecklingen inom respektive 
beredningsområde. Utskottens redovisningar utgör därmed underlag för 
landstingsstyrelsens förslag till fullmäktige vad avser bland annat Landstingets 
flerårsplan och behandling av motioner. Utskotten ska till landstingsstyrelsen avge 
yttranden över de motioner som remitteras till utskott samt i principiellt viktiga 
ärenden om tid medges. Utskotten ska även kunna initiera ärenden till 
fullmäktige. 
 
För samtliga utskott gäller att med utgångspunkt från rollen som medborgar- 
företrädare fokusera på medborgardialog och demokratiarbete.   
 
Allmänpolitiska utskottet ska hantera de frågor/uppgifter som åvilar 
landstingsfullmäktige och som omfattar utbildning, kultur, miljö, trafik och 
infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och forskning.  
 
En prioriterad uppgift för utskottet är insatser som kan stärka och utveckla en 
fungerande demokrati samt ha ett särskilt ansvar för utvecklingen av arbetet med 
demokratifrågor och medborgardialog. 
 

Ledamöter och kansli 
Utskottet har 15 ledamöter: Tommy Bernevång Forsberg (KD) ordförande, Per 
Hansson (FP) 1:e vice ordförande, Håkan Sandgren (S) 2:e vice ordförande, 
Kjell Ekelund (S), Maria Hörnsten (S), Erik Lagärde (KD), Annika Hansson (S), 
Per-Olov Norlander (M), Urban Persson (M), Eva Eliasson (S), Lena Ahnstedt 
(C), Anders Gustafsson (M), Anders Gustafsson (SD), Mikael Ekvall (V), Kerstin 
Klasson (MP)          
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Utskottet har haft en planeringsgrupp med tre ledamöter: 
Tommy Bernevång Forsberg (KD) ordförande, Per Hansson (FP) 1:e vice 
ordförande, Håkan Sandgren (S) 2:e vice ordförande. 
 
Utskottet har även 15 ersättare: Torbjörn Lang (S), Johanna Gustavsson (S) Marie 
Jonasson (S) ersatt under året med Michael Lindberg (S), Jeanette Söderström (S), 
Michael Bucht (S) ersatt under året med Susanne Josefsson (S), Lennart Bogren 
(C), Cecilia Jonsson (FP), Kjell Gunnarsson (M), Bertil Nilsson (M), Rigo 
Fredriksson (M), Staffan Bäckelid (KD), Marie Johansson (KD), Peter Lundvall 
(MP) Björn Jonasson (V), Samuel Godrén (SD) 
 
Utskottets arbetsuppgifter och ledamöter finns presenterade på landstingets 
hemsida. 
 
Sekreterare i utskottet har varit Lena Bohman Hjelmstedt, kansliavdelningen  

Sammanträden 
Utskottet har haft sju sammanträden under året och planeringsgruppen har haft sju 
sammanträden.  
Utskottet har i samband med sammanträden besökt Gunillaberg och Jönköping 
airport (Axamo), Ryhovs avfallsanläggning, Tenhults naturbruksgymnasium och 
Åsens by. Vid utskottens sammanträden har också föredragningar gjorts av 
tjänstemän från verksamheten. 
Utskottets planeringsgrupp har även haft överläggningar med 
planeringsdelegationen och med Landstingsfullmäktiges presidium. 

Medborgardialog 
Utskottets planeringsgrupp och en representant från Landstingsstyrelsen utgör 
tillsammans med tjänstemän på kansli- och informationsavdelning styrgrupp för 
medborgardialog och har med godkännande av Landstingsstyrelsen varit med i 
SKL-projektet ”Utveckling av styrsystem för medborgardialog”. 
Utskottets ledamöter har under året tillsammans med övriga utskotts ledamöter 
samlat in fler e-postadresser från länsinvånare till medborgarpanelen. 
En medborgardialog är genomförd på temat Folkhälsa men för övrigt har inte 
mycket gjorts på detta område p.g.a. valåret. 

Ärenden  

Yttranden över motioner 
- Bussiga utflykter- berikande och stimulerande, Per-Olof Bladh, Mikael Ekvall 
och Inga Jonasson (V) 
- Länstrafiken+turism=sant!, Inga Jonasson, Per-Olof Bladh och Mikael Ekvall 
(V) 
- Jämställt Landstingsfullmäktige i Jönköpings län?, Inga Jonasson (V) 
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- Gör den internationella kvinnodagen, den 8 mars, till en regional flaggdag i 
Jönköpings län. Mikael Ekvall, Per-Olof Bladh och Inga Jonasson (V) 
- Motion om att stödja och stimulera lokala kulturting i Jönköpings län. Eva 
Eliasson och Annika Hansson (S)  
- Utred förutsättningarna för att ta över Krösatågsverksamheten i egen regi. Håkan 
Sandgren (S)  

Övrigt  
Utskottet har även arbetat med: 
- Underlag för Landstingets flerårsplan 2016-2017 

Deltagande i kurser, konferenser, seminarier med mera 
 Utskottets ledamöter har under året deltagit i ett antal kurs-, konferens- och 

seminarieaktiviteter för utskottets räkning. Som exempel kan nämnas:  
  

• Kemikaliekonferensen med maten i centrum 
• Kulturting 
• Klimatkonferensen 2014 
• SKL:s Demokratidag 
• SKL:s Internationella dag 
• E-utvecklingsrådets informationsdag 
• Glappet, teaterföreställning om ungdomsarbetslösheten 
• Landstingets miljödag 

 
 Rapporter från deltagandet i aktiviteterna har lämnats vid utskottets 

sammanträden.  

Ekonomi 
 Den ekonomiska ramen för Allmänpolitiska utskottet har under 2014 varit 
  120 000 kronor. Av dessa medel har 49 000 kronor förbrukats. 

 
 
 
 
 
ALLMÄNPOLITISKA UTSKOTTET 
 
 
 
 
 
Tommy Bernevång Forsberg  Lena Bohman Hjelmstedt 
Ordförande    Utskottssekreterare  



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 

 

Allmänpolitiska utskottet §§ 48-54 
Tid: 2014-12-08 kl.9.00-12.30 
 
Plats: Åsens by 

§ 53 Årsredovisning 2014 
Utskottet tar del av årsredovisningen för utskottets 
verksamhet. Det ekonomiska utfallet kommer att läggas till 
efter årsskiftet men budgeten har inte överskridits. 
 
Beslut 
Utskottet beslutar att överlämna årsredovisningen till 
Regionfullmäktige. 
 
Utdrag: Regionfullmäktige 

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Tommy Bernevång Forsberg Erik Lagärde  

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Anneli Andersson 
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