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PROTOKOLL 1(3) 

Diarienummer 

 
Allmänpolitiska utskottet §§ 54-58 
Tid: 2012-09-26 kl. 09.30-11.55 

Plats: Landstingets kansli, sal C 

Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg (KD),  
Per Hansson (FP),  
Jarl Karlsson (S),  
Kjell Ekelund (S),  
Maria Hörnsten (S), går under § 56 
Erik Lagärde (KD),  
Per-Olov Norlander (M),  
Urban Persson (M),  
Anders Gustafsson (M),  
Anders Gustafsson (SD),  
Mikael Ekvall (V),  
Kerstin Klasson (MP) 
Övriga: Ivana Kordic Abrahamsson, Miljöchef 
t.o.m. § 56 
Benny Blick, Teknisk chef Landstingsfastigheter 
t.o.m. § 56 
Lena Bohman Hjelmstedt, utskottssekreterare 
  

§ 54 Val av justerare 
Utskottet utser Mikael Ekvall att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden. 

§ 55 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 

§ 56 Förslag till nytt program för hållbar utveckling 
Miljöchef Ivana Kordic Abrahamsson föredrar förslaget till 
nytt program och Benny Blick, Landstingsfastigheter 
medverkar med information kring energifrågor. 
Utskottet ställer frågor, diskuterar och kommer med 
synpunkter på programmet. Förutom en rad redaktionella 
påpekanden framförs ett antal synpunkter från utskottets 
ledamöter: 

• Kopplingen till forskning och utbildning är viktig att 
få med, både på så sätt att Landstinget ska samverka 
med bl.a. Miljömedicin i Linköping och att sprida 
kunskap om miljö bland anställda och övriga 
medborgare. 

• Rättvisemärkt bör också tas upp i programmet 
• Grön IT bör också läggas till 
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• Klargöranden om energi, vilka bli konsekvenserna 
om man inte investerar här. 

• Hälsoprogram för att förbättra luftkvalitén behövs 
• Programmet skall beskriva målen och hur vi följer 

upp - hurfrågorna bör organisationen svara för. 
• Någon form av Gröna åtgärder kunde arbetas in t.ex. 

att avgifter för parkeringsavgifter går till någon form 
av miljövänligare resor. 

Beslut 
Utskottet beslutar att låta planeringsgruppen jobba vidare 
med att utforma ett förslag till remissvar som kommer att 
behandlas på utskottets möte 19 oktober. Miljöchefen 
kommer att få förhandsbesked om ärendet. 

§ 57 Anmälan av ny motion: Stadscyklar; koppling till 
kollektivtrafiken i Jönköping 
I en motion till fullmäktige föreslår Magnus Berndtzon och 
Märta Svärd Miljöpartiet 

- att möjligheterna till att utveckla och driftsätta ett 
system med ”kollektivtrafikcyklar/stadscyklar utreds. 

- att planera för strategiska ”knutpunkter” för depåer, 
cykelställ, där resenärer kan hyra och lämna tillbaks 
cyklar 

- att undersöka möjligheterna för att cykelhyra kan 
ingå som en del i de befintliga periodprodukterna 
och/eller hyras 

- att se över hur systemet kan inrättas i övriga 
kommuner i Jönköpings län. 

Motionen har remitterats till allmänpolitiska utskottet och 
anmäls nu för vidare beredning på nästkommande 
sammanträde. 

§ 58 Sammanträdesplanering 
Nästa sammanträde hålls i Stockholm 18-19 oktober. 
Programmet för studiebesöket på SKL är utskickat och 
kommer att bli som planerat med tillägg av en 
informationspunkt från Kommentus om sociala och etiska 
krav vid upphandlingar. Är det någon ordinarie ledamot som 
inte ska följa med eller har speciella önskemål inför resan så 
meddela sekreteraren snarast. 
Sammanträdet 19 november hålls på Stora Segerstad.  
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Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Tommy Bernevång 
Forsberg 

Mikael Ekvall  
 
 
 
 


