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Plats: Konferensrummet Sörängens folkhögskola 
 

Närvarande: Beslutande: 
Tommy Bernevång Forsberg (KD) ordf 
Jarl Karlsson (S)  
Lena Ahnstedt (C) 
Rigo Fredriksson (M) ersätter Malin Wengholm  
Kjell Ekelund (S) 

 Eva Eliasson (S) 
Björn Jonasson (V) ersätter Mikael Ekwall  
Annika Hansson (S) 
Maria Hörnsten (S) 
Kerstin Klasson (MP) 
Jan-Erik Lagärde (KD) 
Per-Olov Norlander (M)  
Urban Persson (M) 
 
Övriga:  
Charlotte Jerkelund, sekreterare 
Thomas Wijk, rektor Sörängens folkhögskola § 20 
Carina Ekdahl, projektledare  § 28 
Camilla Wennerstrand Furhäll, projektledare § 28 
Eva Alftberg, projektledare § 28 
Paulina Lallerman, informationssekreterare § 28 

20 Information Sörängens folkhögskola 
Rektor Thomas Wijk informerar om 
- Folkhögskolans framtid  
- Sörängens folkhögskolas historia och framtid 
- Elevrekrytering  
- Program och utbildningsformer 
- Mål och riktlinjer för verksamheten 
- Poesifestivalen i Nässjö16-18 juni 
Utskottet gjorde en rundvandring med ytterligare 
information om verksamheten.  

21 Justerare 
Utskottet utser Maria Hörnsten att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden.  
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22 Dagordning 
Förslaget till dagordning fastställs med tillägg av 
konferensinbjudningar under övriga frågor. 

23 Flerårsplaneyttrande  
Efter beredning i utskott och planeringsgrupp finns ett 
förslag till yttrande över flerårsplan 2013-2014. Utskottet 
har även tagit del yrkanden från vänsterpartiet, vilka 
diskuterades under gruppmötena.  
 
Utskottet går igenom förslaget del för del.   
 
Regional utveckling 
Utskottet beslutar om tillägg angående upprustning och 
fortsatt satsningar på södra stambanan.  
 
Björn Jonasson (V) yrkar för att skrivningen om 
Jönköpings flygplats stryks.  
Kerstin Klasson (MP) yrkar för att skrivningen om 
Jönköpings flygplats ändras.  
Jan-Erik Lagärde (KD) och Jarl Karlsson (S) yrkar för att 
skrivningen behålls.  
Utskottet beslutar att skrivningen kvarstår.  
 
Per-Olov Norlander (M) yrkar för att  skrivningen 
angående utvecklingen av större regionkommun stryks. 
Tommy Bernevång (KD) och Jarl Karlsson (S) yrkar för att 
skrivning kvarstår i enlighet med planeringsgruppens 
förslag.  
Utskottet beslutar att skrivningen kvarstår.  
 
Per-Olov Norlander (M), Rigo Fredriksson (M) och Urban 
Persson (M) reserverar sig mot beslutet.  
 
Jämställdhet 
Utskottet beslutar om ett tillägg om tydliga mätbara mål för 
jämställdhetsarbetet efter vänsterpartiets förslag, samt ett 
tillägg om funktionsnedsättning gällande övriga 
diskrimineringsgrunder.  
 
Kultur 
Utskottet beslutar om tillägg om internetuppkoppling i 
samband med skrivningen om vardagskultur i vården.  
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Björn Jonasson (V) yrkar på tillägg angående kulturbussar 
till kulturhuset Spira. 
Utskottet beslutar att inte göra ett tillägg angående 
kulturbussar. Smålands Musik och Teater planerar 
tillsammans med Jönköpings länstrafik för allmänna 
kommunikationer till kulturhuset Spira.  
 
Miljö 
Per-Olov Norlander (M) yrkar avslag på beskrivningen 
”närproducerad”.  Tommy Bernevång (KD) yrkar med 
instämmanden från Jarl Karlsson (S), Lena Ahnstedt (C), 
Kerstin Klasson (MP) att skrivningen kvarstår.   
Utskottet beslutar att skrivningen kvarstår.  
 
Forskning och utveckling 
Utskottet beslutar om ett tillägg angående forskning och 
utvärdering på folkhälsoområdet.   
 
 
Utskottet beslutar:  
 
- att yttra sig i enlighet med förslaget med de ändringar som 
beslutats under sammanträdet. Ordföranden och 
sekreteraren får i uppdrag att slutföra de ändringar som 
utskottet beslutat om.  

24 Demokratiarbete i Landstinget 
Ordföranden informerar utskottet om att 
planeringsgruppens beslut att skjuta upp den workshop om 
demokrati som planerades till den 11 april. En anledning 
till detta är att en av de medverkande meddelat förhinder. 
Ett nytt datum planeras till månadsskiftet 
augusti/september.  

25 Konferensrapporter 
Tankesmedjor Regionala trafikförsörjningsprogram 2011,  
Maria Hörnsten, Kjell Ekelund, Urban Persson lämnade en 
rapport om konferensens innehåll.  

26 Sammanträdesplanering 
 
23 maj 
- Futurum 
- Landstingets miljöchef 
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20 september 
Studiebesök Spira? 
 
Utskottet diskuterar även uppslag för utskottets studieresa 
26-27 oktober 
Bland annat Trollywood, Nordiska akvarellmuseet, 
Regionala utvecklingsenheten 

27 Övriga frågor 
Konferensinbjudningar 
Landstingets miljödag, 14 april 2011 
Intresserade erbjuds delta, anmälan till sekreterare senast 4 
april 
 
Regiondagen, 15 april 2011 
Intresserade erbjuds delta, anmälan till sekreterare senast 8 
april 

28 

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.  
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Landstingsfullmäktiges beslutade den 26 oktober att 
motionen skulle återremitteras. Landstingsstyrelsen 
beslutade den 14 december att motionen skulle remitteras 
allmänpolitiska utskottet för förnyad beredning.  
 
På utskottets sammanträde den 1 februari medverkade  
personaldirektör Anders Liif som berättade om antalet 
lönebidragsanställningar i Landstinget, diskriminering-
slagstiftning, hur rekryteringsprocessen ser ut och vilket 
stöd chefer får för detta Landstinget. 
 
Från Handikapporganisationernas samarbetsorgan (HSO) 
deltar nu Carina Ekdahl, Camilla Wennerstrand Furhäll, 
Eva Alftberg och Paulina Lallerman för att informerar om 
sitt arbete för att öka tillgängligheten för personer med 
funktionshinder på arbetsmarknaden och projektet ”Fia 
med knuff” som syftar till att underlätta för 
funktionsnedsatta att hitta arbete.  
 
Beredning fortsätter i planeringsgruppen.  
  

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

Justeras 

Tommy Bernevång Forsberg Maria Hörnsten 

 
 
 


