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PROTOKOLL 1(4) 

Diarienummer 

 
Allmänpolitiska utskottet §§ 37-44 
Tid: 2012-06-18 Kl.10.00-14.00 

Plats: Ryhovs Herrgård 

Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg(KD),  
Per Hansson (FP),  
Jarl Karlsson (S),  
Kjell Ekelund (S),  
Maria Hörnsten (S),  
Erik Lagärde (KD),  
Annika Hansson (S),  
Per-Olov Norlander (M),  
Urban Persson (M), § 37-41 
Eva Eliasson (S),  
Lena Ahnstedt (C),  
Anders Gustafsson (M),  
Kerstin Klasson(MP),  
Rigo Fredriksson (M), ersätter Anders Gustafsson 
(SD) 
Björn Jonasson (V), ersätter Mikael Ekvall (V) 
 
Övriga: Arne Andersen, inköpsdirektör § 39 
Charlotte Jerkelund § 42 
Lena Bohman Hjelmstedt sekreterare 
  

§ 37 Val av justerare 
Utskottet utser Kerstin Klasson att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden. 

§ 38 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 

§ 39 Program för hållbar utveckling 
Inköpsdirektör Arne Andersen medverkar vid mötet och 
lämnar information om inköpsavdelningens arbete med 
upphandlingar, lagen om offentlig upphandling, 
överprövningar, socialt ansvarstagande och förbrukningen 
av varor m.m. 
Utskottet diskuterar förslaget till program för hållbar 
utveckling och följande synpunkter noteras: 

- De tre fokusområdena är bra 
- Vad ska programmet kallas? Miljöprogram för 

hållbar utveckling eller som i förslaget Hållbar 
utveckling – femte miljöprogrammet för Landstinget 
i Jönköpings län eller något annat. 
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- Hur ska hållbar utveckling och de tre fokusområdena 
definieras? 

- Hur kan småföretag stödjas vid upphandlingar? 
- Kan det stå närproducerat? 
- Svenska djurskyddsregler istället för ekologiskt? 
- Barnperspektivet ska vara tydligare 
- Det måste vara mätbara mål 
- Varför är det olika basår när det gäller målen? 
- Viktigt med en hållbarhetsredovisning 
- Något om vår konsumtion borde finnas med 
- Kopplingen till de områden som inköpsavdelningen 

prioriterat är viktig. 
- Kassation av mat bör finnas med. 
- Trafikfrågor och koppling till Länstrafiken ska vara 

med.  
Ordföranden föreslår att man har ett möte med Landstingets 
Miljöråd vid ett senare tillfälle och att man ev. har ett extra 
möte med Allmänpolitiska utskottet den 17 sep beroende på 
tidsplanen för programmet för hållbar utveckling. 
 
Beslut 
Utskottet låter planeringsgruppen sammanställa ett första 
remissvar angående programmet samt utreda den fortsatta 
hanteringen av programmet. 

§ 40 
LJ 
2012/ 
677 

Remissyttrande Vital kommunal demokrati (SOU 
2012:30) 
Ordföranden har gjort ett förslag till remissvar som 
diskuteras. 
Utskottet diskuterar frågan och enas om att majoritetsstyre är 
ett bra förslag men att när det gäller beslut på distans finns 
en del att reda ut. Förslaget om partistöd tillstyrks. Förslaget 
om minskade antal ledamöter i fullmäktige i små kommuner 
ses också som något positivt. 
Anders Gustafsson påpekar i samband med demokratifrågan 
att frågan om Regionbildning borde komma upp i 
Allmänpolitiska utskottet under nästa år. 
 
Beslut 
Utskottet låter planeringsgruppen utforma ett remissvar 
grundat på ordförandens förslag. 

§ 41 Demokratiarbete, medverkan i SKL-projektet 
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Styrsystem med medborgardialog 
Ordföranden meddelar att för att vi ska vara med i detta 
projekt måste vi uppfylla vissa krav, bl.a. måste ett beslut 
om deltagande tas i Landstingsstyrelsen. Landstinget måste 
också utse projektledare, lämna in projektplan, tillsätta en 
styrgrupp och dokumentera arbetet mm. 
Frågan väcks också om vilka ämnen man ska arbeta med i 
projektet, det räcker inte med bara medborgarpaneler. 
Landstingsledningen har föreslagit att detta arbete skulle 
kunna kombineras med arbete kring den nya 
Regionbildningen. 
 
Beslut 
Utskottet beslutar att låta planeringsgruppen utforma en 
skrivelse till Landstingsstyrelsen med förfrågan om resurser 
för att delta i projektet. 

§ 42 Rapport om den senaste medborgarpanelen 
Charlotte Jerkelund redovisar resultatet från den senaste 
medborgarpanelen som handlade om medborgardialog. 
Denna gång är det 125 personer som har svarat bl. a på om 
det haft kontakt med någon landstingspolitiker under den 
senaste tiden och hur man skulle vilja ha kontakt med 
politiker. 
 

§ 43 Återremiss om motionen Landstinget ska bli en 
mönsterarbetsplats. 
Motionen är tidigare behandlad i Allmänpolitiska utskottet. 
Vid planeringsdelegationens sammanträde 2012-05-29 
beslutades att motionen skulle återremitteras med 
motiveringen att det behöver göras en komplettering med 
fackliga företrädares synpunkter. 
 
Beslut 
Utskottet beslutar att skicka ut motionen och samtliga 
underlag till alla fackförbund som är representerade inom 
Landstinget.  Svaren kommer att begäras in till slutet av 
september. 

§ 44 Sammanträdesplanering 
3 sep eftersom ny verksamhetschef tillträder på Segersta i 
mitten av augusti skjuter vi på mötet där. Mötet blir istället i 
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Habo kommun med tema arbetsmarknad. 
 
18-19 okt då utskottet fått avslag på resan till Bryssel blir 
det istället studieresa till SKL och sammanträde i 
Stockholm. 
19 nov Segerstad 
10 dec plats inte bestämd  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Tommy Bernevång 
Forsberg 

Kerstin Klasson  
 
 
 
Protokollet är justerat 2012     - 06    -      och justeringen är 
tillkännagiven på Landstingets anslagstavla samma dag. 
 
 


