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PROTOKOLL 1(5) 

Diarienummer 

 
Allmänpolitiska utskottet §§ 68-80 
Tid: 2012-11-19 kl.10.00-15.15 

Plats: Stora Segerstad, Reftele 

Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg (KD),  
Per Hansson (FP),  
Kjell Ekelund (S),  
Erik Lagärde (KD),  
Annika Hansson (S),  
Per-Olov Norlander (M),  
Urban Persson (M),  
Eva Eliasson (S),  
Anders Gustavsson (M),  
Anders Gustavsson (SD),  
Kerstin Klasson (MP),  
Jeanette Söderström (S) ersätter Maria Hörnsten (S) 
 
Övriga: Lena Bohman Hjelmstedt, sekreterare 
Ulf Alexanderson verksamhetschef Stora Segerstad 
§ 68 
Malin Thestrup lärare Stora Segerstad § 68 
  

§ 68 Rundvandring och information om Stora Segerstad 
Verksamhetschef Ulf Alexanderson lämnar information om 
skolans verksamhet och dess historia. Skolan har fortfarande 
många sökande till sina utbildningar trots gymnasieskolans 
förändringar. Men man har problem med att 
Landstingsfastigheter minskat på de medel som ska 
användas till byggnadernas underhåll. Utskottets ledamöter 
gör en rundvandring på Stora Segerstad med guidning av 
Malin Thestrup och Ulf Alexanderson. 

§ 69 Val av justerare 
Utskottet utser Kjell Ekelund att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden. 

§ 70 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag med tillägg 
av information om Programmet för hållbar utveckling. 

§ 71 Sammanträdesplanering 2013 
Sammanträdesplanen för 2013 fastställs enligt tidigare 
utskickat förslag. 
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Beslut 
Planeringsgruppen har sammanträde 8 jan, 18 feb, 22 mars, 
13 maj, 17 juni, 21 aug, 23 sep, 28 okt och 25 nov och 
Allmänpolitiska utskottet sammanträder 28 jan, 11 mars, 9 
april, 23 maj, 10 sep, 6-9 okt (resa), 18 nov och 16 dec. 

§ 72 
Dnr LJ 
2012/ 
896 

Demokratiarbete 
Landstingsstyrelsen beslutade på sitt möte 2012-08-21 § 134 
att godkänna deltagande i projektet ”Utveckling av 
styrsystem med medborgardialog” och man uppdrog 
dessutom till Allmänpolitiska utskottet att beskriva 
arbetsuppgifter och dess innehåll och återkomma till 
landstingsstyrelsen om vilka resursbehov som kan behövas i 
projektet. 
Ett förslag till svar har utarbetats av planeringsgruppen. 
Utskottet diskuterar förslaget till svar angående resurser till 
projektet. 
 
Beslut 
Utskottet beslutar att svara Landstingsstyrelsen enligt 
framlagt förslag. 

§ 73 
Dnr  
LK11-
0306 
 

Motionen – Landstinget ska bli en mönsterarbetsplats 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Marcus 
Eskdahl och 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 och utskottet yttrande sig över motionen i mars och 
motionen ansågs besvarad. 
 
Motionen återremitterades till utskottet av 
planeringsdelegationen i maj med motiveringen att de 
behövde göras en komplettering med fackliga företrädares 
synpunkter. 
Synpunkter har inhämtats från fackliga organisationer och 
ett förslag till yttrande har tagits fram av planeringsgruppen. 
 
Förslaget till yttrande från planeringsgruppen diskuteras. 
En liten ändring görs angående att policydokument bör 
följas upp årligen. 
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Beslut 
Utskottet beslutar att efter denna ändring yttra sig enligt 
planeringsgruppens förslag och anse motionen besvarad. 
 

§ 74 
Dnr 
LJ 
2012/ 
1223 

Motionen – 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 för 
yttrande. 
Ett förslag till yttrande har tagits fram av planeringsgruppen 
och yttrandet diskuteras. Yttrandet innebär att man anser 
detta vara en primärkommunal fråga och att motionen därför 
ska avslås. 
Kerstin Klasson (MP) yrkar bifall till motionen med 
motiveringen att Landstinget är kollektivtrafikmyndighet 
och att förslaget med cyklar kan utredas och spridas bland 
kommunerna. 
 
Beslut 
Ordföranden ställer planeringsgruppens förslag till yttrande 
mot yrkande om bifall under omröstning och finner  
-att utskottet beslutar att bifalla planeringsgruppens förslag 
att motionen avslås. 
Kerstin Klasson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget yrkande. 
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§ 75 
Dnr 
LJ 
2012/ 
1299 

Motionen – Stärk Landstingets kunskap och 
kompetens om kemikaliers inverkan på barn 
I en motion till fullmäktige föreslår Inga Jonasson, 
Vänsterpartiet 
att kompetensen inom Landstingets organisation, avseende 
kemikalier, förstärks med sakkunniga inom området 
 
att utöka barnhälsovårdens uppdrag till att även omfatta 
följande: 
att uppmärksamma och förebygga risker i barnets närmiljö 
och samhället när det gäller hälsofarliga kemikalier. 
 
Motionen har remitterats till Allmänpolitiska utskottet för 
yttrande. 
Motionen kommer att behandlas på utskottets sammanträde 
10 december med medverkan av barnhälsovårdsöverläkare 
Carin Oldin. 
 

§ 76 
Dnr LJ 
2012/ 
1385 

Anmälan av ny motion: Utöka friskvårdsbidraget 
I en motion till fullmäktige föreslår Per-Olof Blad, Mikael 
Ekvall och Inga Jonasson, Vänsterpartiet 
- att Landstinget i Jönköpings län justerar upp 
friskvårdsbidraget från 500 kr till 1700/år 
- att förändringen justeras i friskvårdspolicyn. 
Motionen har remitterats till Allmänpolitiska utskottet och 
anmäls nu för vidare beredning på nästkommande 
sammanträde.  

§ 77 
Dnr 
LJ 
2012/ 
802 

Anmälan av ny motion: Skapa ett skydd för 
”Visselblåsare” i Landstinget i Jönköpings län 
I en motion till fullmäktige föreslår Inga Jonasson och 
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet 
- att Landstinget i Jönköpings län undersöker möjligheten att 
införa en oberoende mottagarfunktion för den som avslöjar 
brister i landstingets verksamhet eller i verksamheter som 
finansieras av Landstinget 
- att uppmärksamma och belöna medarbetare som visat 
civilkurage i arbetet, genom att ett civilkuragepris inrättas. 
Motionen har remitterats till allmänpolitiska utskottet och 
anmäls nu för vidare beredning på nästkommande 
sammanträde. 
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§ 78 
Dnr LJ 
2012/ 
1114 

Program för Hållbar utveckling 
Ordföranden informerar om de ändringar i programmet som 
beslutades vid Landstingsstyrelsens sammanträde 13 
november. 

§ 79 Rapporter 
Rapport från miljödagen lämnades av Per-Olov Norlander 
och Urban Persson. Övriga rapporter från 
Hållbarhetskonferens i Göteborg och Jämställdhetskonferens 
lämnas vid sammanträdet den 10 december. 

§ 80 Möte med elevrådet på Stora Segerstad 
Mötet avslutas med ett samtal med elevrådet på Stora 
Segerstad.  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Tommy Bernevång Forsberg  Kjell Ekelund 
 
 
 
 


