
 

  

 

 

PROTOKOLL 1(7) 

Diarienummer 

 

Allmänpolitiska utskottet  

Tid: 2012-02-21 10:00-12:35 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

Närvarande: Beslutande:  

Tommy Bernevång Forsberg 

Per Hansson § 1-3, 5-11 

Jarl Karlsson  

Kjell Ekelund 

Eva Eliasson 

Annika Hansson 

Jan-Erik Lagärde 

Anders Gustafsson 

Anders Gustafsson § 1-10 

Per-Olof Norlander 

Urban Persson 

Mikael Ekvall § 3-11 

Lena Ahnstedt 

Kerstin Klasson 

 

Övriga  

Charlotte Jerkelund, utskottssekreterare 

Sven-Eric Leandersson, organisationschef, centrala 

personalavdelningen § 3 

  

§1  Justerare 
Utskottet utser Kerstin Klasson till att justera protokollet 

tillsammans med ordföranden. 

§2  
 
Dagordning 
Förslaget till dagordning godkänns med tillägg av anmälan 

av motion - Förenkla för kollektivtrafikresenärer – möjliggör 

laddning av kort på nätet samt att punkten flerårsplan läggs 

sist på dagordningen. 

§3  

LK11-

0306 

Motion – Landstinget ska bli en mönsterarbetsplats 

I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Marcus 

Eskdahl, Ann-Kristine Göransson socialdemokraterna.  

 

- att landstinget stimulerar verksamheten och dess 

förvaltningar för att skapa mönsterarbetsplatser tillsammans 

med de fackliga organisationerna.  

 

Motionen har remitterats till allmänpolitiska utskottet för 

yttrande. 
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Utskottet har tagit del av Kommunals 10 punkter för 

mönsterarbetsplats, samt en sammanställning av de texter 

som gäller personalfrågor i budget och flerårsplan. Vid 

utskottets sammanträde medverkar Sven-Eric Leandersson, 

centrala personalavdelningen, för att informera om 

landstingets personalpolitik och roll som arbetsgivare i 

jämförelse med de 10 punkterna för mönsterarbetsplats. 

 

Se bilaga 1 för Leanderssons presentation 

 

Beslut 

Planeringsgruppen får i uppdrag att ta fram ett förslag till 

yttrande inför nästa utskottssammanträde, med utgångspunkt 

från bland annat redogörelsen på dagens sammanträde. 

§4  

 

LK11-

0336 

Motion – vilka resvanor har de Landstingsanställda i 

Jönköpings län 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår  

Per-Olof Bladh, Mikael Ekvall, Inga Jonasson vänsterpartiet  

 

- att en resvaneundersökning avseende de anställda i 

Landstinget i Jönköpings läns arbetsresor genomförs, 

analyseras och redovisas.  

 

- att den tidigare gjorda klimatutredningen följs upp och 

redovisas.  

 

Motionen har remitterats till allmänpolitiska utskottet för 

yttrande. 

 

Efter beredning och diskussioner i utskottet har ett förslag 

till yttrande tagits fram. Utskottet tar även del av det avtal 

som Landstinget och Trafikverket Syd upprättat om att 

genomföra en resevaneundersökning under 2012.  Förslag 

till beslut är att anse motionen besvarad. 

 

Mikael Ekvall (V) yrkar bifall till motionen.  

 

Beslut 

Ordföranden ställer planeringsgruppens förslag till yttrande 

mot yrkande om bifall under omröstning och finner att 

utskottet beslutar 
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- att bifalla planeringsgruppens förslag att motionen ska 

anses besvarad.  

 

Mikael Ekvall (V) reserverar sig mot beslutet. 

§5  

LK11-

0322 

Motion - Inför en vegetarisk veckodag i Landstinget  

I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson 

vänsterpartiet  

 

- att en vegetarisk dag i veckan införs i alla Landstingets 

verksamheter där mat serveras.  

 

Motionen har remitterats till allmänpolitiska utskottet för 

yttrande.  

 

Vid utskottets sammanträde i december 2011 medverkade 

Åsa Larsson, miljösamordnare Värnamo sjukvårdsområde 

med särskilt ansvar för livsmedel och Jennie Ferm, kostchef 

Värnamo sjukhusområde och informerade bland annat om 

arbetet för att öka användning av ekologiska livsmedel, 

valfrihet och möjligheten att öka andelen vegetabilier i kött- 

och fiskrätter.  

 

Efter beredning av planeringsgruppen finns ett förslag till 

yttrande. Majoritetsgruppen i utskottet yrkar att ett tillägg 

görs till föreslaget yttrande med två stycken angående 

vegetarisk mat och hälsa, vilket bifalls av utskottet. 

 

 

Mikael Ekvall (V) yrkar bifall till motionen samt bifall till 

de tillägg som gjorts vid sammanträdet.  

 

Beslut: 

Ordföranden ställer planeringsgruppens förslag till yttrande 

med tillägg mot yrkande om bifall till motionen under 

omröstning och finner att utskottet beslutar 

 

- att bifalla planeringsgruppens förslag med de tillägg som 

gjorts vid sammanträdet och att motionen avslås.  
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§6  Motion – Förenkla för kollektivtrafikresenärer - 
möjliggör laddning av kort på nätet! 
I en motion till fullmäktige föreslår Inga Jonasson, 

vänsterpartiet 

 

- att Länstrafiken ges uppdraget att undersöka möjligheterna 

att införa en tjänst som gör det möjligt att fylla på de olika 

typerna av Länstrafikens värde/periodkort via Internet.  

 

- att undersöka vilka ytterligare tjänster som bör finnas 

tillgängliga via nätet/webbutik 

 

Motionen har remitterats till allmänpolitiska utskottet och 

anmäls nu för vidare beredning i planerings gruppen och på 

nästkommande sammanträde. 

§7  
LK11-

0746 

Skrivelse – Allmänhetens frågestund  
I en skrivelse till allmänpolitiska utskottet föreslår Erik 

Lagärde, kristdemokraterna, och Urban Persson, 

moderaterna  

 

- att allmänpolitiska utskottet tar initiativet till och föreslår 

landstingsstyrelsen att under en försöksperiod pröva 

allmänhetens frågestund i samband med 

landstingsfullmäktige.  

 

Efter beredning och diskussioner i utskottet har ett förslag 

till svarsskrivelse tagits fram. Under diskussionen föreslås 

en justering av att-satsen.  

 

Beslut:  

Utskottet beslutar  

 

- att svar på skrivelsen tillställs landstingsfullmäktiges 

presidium 

- att föreslå fullmäktiges presidium att i enlighet med 

skrivelsen pröva möjligheten att införa allmänhetens 

frågestund i samband med fullmäktiges sammanträden under 

en försöksperiod på ett år. 
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§8  Medborgarpanel 
Ordföranden presenterar planeringsgruppens arbete kring 

medborgardialog, utskottets uppdrag kring demokrati samt 

kommande medborgarpanel. Se bilaga 2 

 

I utskottets diskussion nämns bland annat vikten av att vara 

aktiv i de kanaler för kommunikation som man väljer att 

satsa på. Medborgardialogsarbetet ska ha en tydlig koppling 

till pågående utvecklingsarbete och bör vara kopplat till 

landstingsstyrelsens och fullmäktiges ärenden och 

aktiviteter. Det vore också önskvärt om deltagare i panelen 

kunde ta del av medborgarpanelerna på fler språk än 

svenska.  

 

Måndagen den 27 februari träffar APU:s planeringsgrupp 

övriga utskotts planeringsgrupper för diskussion om såväl 

medborgardialog som medborgarpanel. 

§9  Konferensinbjudningar 
- Seminarium om regionala trafikförsörjningsprogram, 26 

mars Stockholm, Fördubblingsprojektet. Planeringsgruppen 

föreslår att 2 ledamöter från utskottet får delta. Anmälan av 

intresse till sekreterare för beslut av planeringsgruppen 

senast 9 mars. 

 

- Samrådsmöte, Regionalt trafikförsörjningsprogram (olika 

orter och datum) 

Utskottets ledamöter är inbjudna och erbjuds att delta på 

utskottets bekostnad.  

 

- Kickoff - hållbar utveckling (Landstingets miljöprogram),  

5 mars kl 13:00-16:00 Rosensalen Jönköping. Utskottets 

ledamöter är inbjudna. Planeringsgruppen hoppas att så 

många som möjligt av utskottets ledamöter deltar anmälan 

till sekreterare senast 23 februari.  

 

- Klimatförändring - effekter och anpassning i Jönköpings 

län, 17 april Jönköping, Högskolan för lärande och 

kommunikation mfl. Utskottets ledamöter erbjuds möjlighet 

att delta på utskottets bekostnad, anmälan till sekreterare 

senast 10 april. 
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- Demokratidag 2012, 18 april Stockholm, SKL 

Tre ledamöter erbjuds delta, intresseanmälan till sekreterare 

för beslut av planeringsgruppen. 

§10  Sammanträdesplanering  
20 mars 

- beslut om flerårsplanen 

- särskild tid för diskussion om demokratifrågorna 

 

2 maj 

- studiebesök Stora Segerstad naturbruksgymnasium 

 

18 juni 

- remissvar på trafikförsörjningsprogrammet 

- redovisning miljöprogram tillsammans med PD 

- ev besök på länsstyrelsens angående miljö 

 

3 september 

- remissvar av miljöprogram – Hållbar utveckling 

 

17-19 oktober  

- studieresa till Bryssel, program klart innan sommaren, 

anmälan skall göras senast på junisammanträdet 

 

Eventuellt extra sammanträde i juni eller augusti med 

anledning av landstingets miljöprogram. 

§11  Flerårsplan 
Utskottet diskuterar kommande flerårsplaneyttrande bland 

annat nämns följande saker:  

- logistikens betydelse för länet  

- regionbildning  

- jämställdhet 

- ungdomsarbetslöshet 

- turism  

- fortsatt marknadsföring av SMOT och kulturhuset Spira i 

hela länet 

- ta initiativ till att landstinget blir eko-kommun 

- utveckla tjänstesektorn  

- finansiering av infrastruktursatsningar  

 

Beredning fortsätter i planeringsgruppen. Förslag till 

yttrande/skrivelse presenteras vid nästa sammanträde. 
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Studiebesök Spira 
Utskottet gör en rundvandring på kulturhuset Spira i sällskap med 

producent Anna Holm under eftermiddagen.  

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

Justeras 

 

Tommy Bernevång 

Forsberg 

Kerstin Klasson  

 
 


