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Plats: Konferensrum Visionen, Futurum, Ryhov, 
Jönköping 
 

Närvarande: Beslutande: 
Tommy Bernevång Forsberg (KD) ordf 
Per Hansson (FP) 
Jarl Karlsson (S) §§ 29-33 
Lena Ahnstedt (C) 
Malin Wengholm (M) 
Kjell Ekelund (S) 

 Eva Eliasson (S) 
Mikael Ekwall (V) 
Maria Hörnsten (S) 
Kerstin Klasson (MP) 
Jan-Erik Lagärde (KD) 
Per-Olov Norlander (M)  
Urban Persson (M) 
Kristina Winberg (SD) ersätter Anders Gustavsson 
(SD) 
 
Övriga:  
Charlotte Jerkelund, sekreterare 
Boel Andersson-Gäre, verksamhetschef Futurum 
Ivana Abrahamsson, miljöchef Landstinget  

29 Justerare 
Utskottet utser Kjell Ekelund att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden.  

30 Dagordning 
Förslaget till dagordning fastställs med undantag av att 
Jörgen Lindvall inte medverkar under ärendet gällande 
kulturplan. 

31 Information Futurum 
Boel Andersson-Gäre, verksamhetschef  Futurum berättar 
om Futurums uppdrag att stimulera och finansiera klinisk 
forskning och forskarutbildning, samt att stimulera och 
underlätta för vårdenheter att erbjuda god verksamhets-
förlagd forskning och utbildning. 
 
Se bilaga 1 
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32 

LK11-
0057 

Motioner - Landstinget i Jönköpings län – bäst i 
Sverige på miljöarbete? 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår  Per-Olof 
Bladh, Mikael Ekwall och Inga Jonasson vänsterpartiet  
 
- att landstingsstyrelsen ges uppdraget att ta fram en 
redovisning över hur Landstinget i Jönköpings län hävdar 
sig i jämförelse med landets landsting och regioner inom 
miljöområdet.  
 
- att resultatet snarast återredovisas till 
landstingsfullmäktige.  
 
- att resultatet används för att konkretisera och planera 
Landstingets miljöarbete med målet att bli ledande i 
Sverige på detta område.  
 
Motionen har remitterats till allmänpolitiska utskottet för 
yttrande. 
 
Nu medverkar Ivana Abrahamsson, miljöchef Landstinget 
för att berätta om Landstingets miljöarbete. Det är inte 
möjligt att göra en nationell jämförelse i dagsläget. 
Landstinget har tagit fram sina egna mål, områdena liknar 
varandra mellan landstingen men målen varierar. Däremot 
pågår ett arbete med att ta fram nyckeltal inom 
miljöområdet som kommer att finnas med i SKLs öppna 
jämförelser.  
 
Nuvarande mål går inte att jämföra men när ett nytt 
miljöprogram tas fram så kommer det finnas möjlighet att  
utforma det på ett sätt som gör jämförelser möjliga.  
 
Jämförelser mellan landsting, gällande de nyckeltal som 
SKL väljer ut, kommer att vara möjliga senast 2012. 
 
Utskottet beslutade  
att med redovisad information ge planeringsgruppen i 
uppdrag att återkomma med förslag till yttrande till 
nästkommande sammanträde. 
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33 

LK10-
0262 

Motion – satsa på vindkraft 
I en motion till fullmäktige föreslår Marcus Eskdahl och 
Kjell Ekelund socialdemokraterna 
 
- att Landstinget i Jönköpings län utreder möjligheten att 
aktivt satsa på vindkraftsproduktion i vårt län.  
 
Motionen har remitterats till allmänpolitiska utskottet för 
yttrande.  
 
Vid utskottets sammanträde den 1 februari medverkade 
Benny Blick, teknisk chef landstingsfastigheter och Ivana 
Abrahamsson, miljöchef de gav en bakgrund till 
Landstingets arbete med energibesparingar och till målen 
och lagstiftning för utbyggnad av vindkraft.    
 
Länsstyrelsen har skickat över ett kartmaterial över 
uppförda verk, pågående ärenden och markområden med 
riksintresse för vindbruk.  
 
Materialet har skickats till landstingsfastigheter för 
förfrågan om landstingets markområden. Sekreteraren 
redogör för information om utredningar och satsningar i 
Kalmar respektive Jämtlands landsting.  Planeringsgruppen 
diskuterar ett förslag till yttrande, det konstateras att 
Landstingets marker inte ligger inom de områden som är av 
riksintresse för vindbruk.  
 
Efter beredning i planeringsgruppen finns ett förslag till 
yttrande, planeringsgruppen var splittrad huruvida 
motionen skulle anses vara besvarad eller bifallen. 
 
Efter beredning på morgonens gruppmöte yrkar Tommy 
Bernevång Forsberg (KD) för alliansgruppen för en 
strykning och en omformulering, näst sista stycket, i övrigt 
bifall till yttrandeförslaget och till att motionen ska anses 
vara besvarad.  
 
Jarl Karlsson (S) yrkar för socialdemokratiska gruppen 
bifall till ursprungliga yttrandeförslaget, med ändring av 
att-satsen till "att bifalla motionen"' med instämmande av 
Mikael Ekwall (V) 
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Kerstin Klasson (MP) yrkar att ursprungliga texten skall 
kvarstå med "att anse motionen besvarad".   

 
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden 
och finner att utskottet  beslutat bifalla Tommy Bernevång 
Forsbergs yrkande.  
 
Votering begärdes 
 
För att få fram ett motförslag till huvudvoteringen ställer 
ordförande proposition på Jarl Karlssons och Kerstin 
Klassons yrkanden.  
 
Ordföranden finner att utskottet utsett Jarl Karlssons 
yrkande till motförslag i huvudvoteringen.  
 
Huvudvotering genomförs med följande 
propositionsordning.  
De som bifaller Tommy Bernevång Forsbergs förslag  
röstar JA. 
De som bifaller Jarl Karlssons förslag röstar NEJ.  

 
Utskottet beslutar:  
Med voteringssiffrorna 7 JA,  5 NEJ, och 2 avstod, 
beslutade utskottet enligt Tommy Bernevång Forsberg 
förslag att motionen ska anses vara besvarad i enlighet med 
redigerat yttrandeförslag.  
 
Reservation lämnades av S - gruppen och V till förmån för 
bifall till motionen och oförändrad brödtext. 
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34 

LK09-
0341 

Återremiss motion – Fler personer med 
funktionsnedsättning bör kunna anställas i 
landstingets verksameter  
I en till Landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår  
Inga Jonasson, Vänsterpartiet, Landstingsfullmäktige 
besluta  

- att inventera hur många lönebidragsanställningar som 
finns inom Landstingets verksamheter 
 
- att Landstinget i samverkan med Arbetsförmedlingen och 
andra berörda inventerar vilka ytterligare tjänster inom 
Landstinget som kan vara aktuella som 
lönebidragsanställningar 
 
- att Landstinget tar fram en handlingsplan/policy med 
åtgärder som syftar till att underlätta för personer med 
funktionsnedsättning att erhålla/behålla en anställning eller 
praktik inom Landstingets verksamheter. 
 
Motionen remitterades till Hälso- och sjukvårdsutskottet 
Värnamo för yttrande, under deras beredning av motionen 
efterfrågades Allmänpolitiska utskottets synpunkter. Vid 
allmänpolitiska utskottets sammanträde den 20 maj 
beslutade utskottet att instämma i Hälso- och 
sjukvårdsutskottet Värnamos förslag till yttrande.  
 
Landstingsfullmäktiges beslutade den 26 oktober att 
motionen skulle återremitteras. Landstingsstyrelsen 
beslutade den 14 december att motionen skulle remitteras 
allmänpolitiska utskottet för förnyad beredning.  
 
Personaldirektör Anders Liif medverkade på utskottets 
sammanträde den 1 februari. På sammanträdet föreslogs det 
att HSO bjuds in till sammanträdet med anledning av 
motionen.  
 
Vid utskottets sammanträde den 4 april medverkade Carina 
Ekdahl, Camilla Wennerstrand Furhäll, Eva Alftberg och 
Paulina Lallerman, alla från Handikapporganisationernas 
samarbetsorgan (HSO), för att informerar om sitt arbete för 
att öka tillgängligheten för personer med funktionshinder 
på arbetsmarknaden och projektet ”Fia med knuff”.  
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Planeringsgruppen diskuterar ett förslag till yttrande, ett par 
ändringar föreslås. Yttrandeförslaget kommuniceras, efter 
ändringarna gjorts, till planeringsgruppen för ytterligare 
kommentarer innan handlingar till sammanträdet skickas 
ut.  
 
Tommy Bernevång Forsberg yrkar för alliansgruppen ett 
tillägg i fösta stycken sidan 2 samt ett tillägg och justering 
av texten i sista meningen samma stycke.  
 
Maria Hörnsten (S) instämmer i Tommy Bernevångs 
yrkande.  
 
Mikael Ekwall (V) yrkar bifall till yttrandeförslaget med 
föreslagna ändringar, men med bifall till motionen.  
 
Utskottet beslutar  
enligt föreslagen revidering och att motionen ska anses 
besvarad.  
 
Mikael Ekwall (V) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget yrkande att bifalla motionen.  

35 Kulturplan 
Kulturchef Jörgen Lindvall har med kort varsel tvingats 
lämna återbud till att medverka vid dagens sammanträde. 
Ordföranden redogör för tidsplanen för remisshanteringen 
av kulturplanen:  
- Remissupplaga ut i början av maj 
- Remisssvar in, 20 juni 
- Regionala utvecklingsdelegationen  15 augusti 
- Kulturpolitiskt samrådsmöte länets kommuner, 26 augusti 
- Regionala utvecklingsdelegationen, 5 september 
- Dialog SKL, KUR, Storsydostlänen, 8 september 
- Överläggning KUR, Landstingsråden och Regionala 
utvecklingsdelegationen, tidpunkt ej fastställd. 
 
Utskottet beslutar 
att genomföra ett extra sammanträde angående kulturplanen 
måndagen den 29 augusti kl 9-12.  
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36 Sammanträdesplanering  
 
29 augusti 
Extrainsatt sammanträde 9-12 om Kulturplanen  
 
20 september 
Studiebesök Spira 
 
26-27 oktober 
Studieresa till Västra Götlanda med bl.a fokus på kultur, 
regional utveckling och infrastruktur 

 

37 Demokratidag  
Sekreteraren har undersökt tre möjliga datum för 
demokratidag 29 och 30 augusti samt 5 september, varav 
den 5 september visat vara det lämpligaste.   
 
Utskottet ger sekreteraren i uppdrag att ta kontakt med 
regiondirektör Annika Fransson angående ett 
samarrangemang. Det vore positivt om regionstyrelsens 
ordförande hade möjlighet att inleda dagen tillsammans 
med utskottet för att visa det gemensamma intresset för 
demokratifrågor på regional nivå.  
 
En ny inbjudan bör skickas ut så snart som möjlig allra 
senast i samband med planeringsgruppens sammanträde 
den 20 juni.  

38 Konferensrapporter 
-Klimatkonferens: Transporter och resor – vår största 
klimatutmaning! 7 april 2011, Jönköping  
 Kerstin Klasson, Lena Ahnstedt, Urban Persson, Kjell 
Ekelund, Per-Olov Norlander, Jan-Erik Lagärde,  Maria 
Hörnsten 
- Demokratidag 2011,  SKL, 14 april 2011,  Stockholm          
Eva Eliasson,  Urban Persson 
- Landstingets miljödag 14 april 
Kjell Ekelund, Per-Olov Norlander, Jan-Erik Lagärde 
- Regiondagen 2011 15 april 
Per Hansson, Per-Olov Norlander, Tommy Bernevång 
Forsberg 



 

PROTOKOLL 8(8)

 Allmänpolitiska utskottet §§ 29-39 

 Tid: 2011-05-23, 10:00-14:30 
 

 

  

 

39 Övriga frågor 
Jan-Erik Lagärde framförde intresse av att delta i 
miljökonferens den 8-10 juni i Göteborg. Då det är kort tid 
för beslut får planeringsgruppen avgöra frågan underhand. 
 
Sekreteraren får i uppdrag att bevaka inbjudan till 
konferens om kultur på lokal och regional nivå som hålls 
under hösten i Region Skåne.   

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

Justeras 

Tommy Bernevång Forsberg Kjell Ekelund 

 
 
 


