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PROTOKOLL 1(4) 

Diarienummer 

 
Allmänpolitiska utskottet §§ 59-67 
Tid: 2012-10-19 kl.9.00-11.30 

Plats: Vår Gård Saltsjöbaden 

Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg (KD), 
Per Hansson (FP),  
Jarl Karlsson (S),  
Urban Person (M),  
Lena Ahnstedt (C),  
Peter Lundvall (MP) ersätter Kerstin Klasson (MP), 
Per-Olov Norlander (M),  
Anders Gustafsson (M),  
Erik Lagärde (KD),  
Anders Gustafsson (SD),  
Eva Eliasson (S),  
Maria Hörnsten (S),  
Annika Hansson (S),  
Johanna Gustavsson (S) ersätter Kjell Ekelund (S) 
 
Övriga: Lena Bohman Hjelmstedt, 
utskottssekreterare 
  

§ 59 Val av justerare 
Utskottet utser Jarl Karlsson att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden. 

§ 60 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag med tillägg 
av en konferensinbjudan till Landstingets miljödag. 

§ 61 
Dnr 
LJ 
2012/ 
1114 

Remissvar på program för Hållbar utveckling 
Utskottet diskuterar ärendet och det förslag till remissvar 
som planeringsgruppen utarbetat. Utskottet föreslår vissa 
ändringar i svaret. Under ekonomi behövs förtydliganden 
angående nödvändiga investeringar för att nå programmets 
mål med exempel inom energiområdet och rening av lustgas. 
Under upphandling stryks närproducerat och ett tillägg görs 
om att möjliggöra för små leverantörer att lämna anbud. 
Under Forskning och utbildning görs ett förtydligande om 
att utvecklande av hälsoprogram behövs för att minska 
ohälsan. 
 
Beslut 
Utskottet beslutar att efter dessa ändringar yttra sig enligt 
planeringsgruppens förslag. 
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§ 62 
Dnr 
LK11- 
0306 

Motion - 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 behövde göras en komplettering med 
fackliga företrädares synpunkter. Vid allmänpolitiska  
utskottets sammanträde 2012-06-18 beslutades att motionen 
skulle skickas ut till alla fackförbund som är representerade i 
Landstinget. Svar har nu inkommit från Kommunal, Vision, 
Vårdförbundet, Lärarförbundet, SACO och 
Läkarföreningen. 
Många av svaren pekar på att man har bra policys och 
dokument inom Landstinget men att dessa inte alltid följs. 
Utskottet diskuterar ärendet och menar att det är viktigt med 
uppföljning av de policys som finns idag och att man måste 
arbeta systematiskt med detta. 
 
Beslut 
Utskottet beslutar att ta upp ärendet igen på utskottets nästa 
möte 19 nov. 

§ 63 
Dnr 
LJ 
2012/ 
896 
 

Demokratiarbete, deltagande i SKL projekt 
Landstingsstyrelsen gav APU och kansliet i uppdrag att 
redovisa vilka resurser som behövs för att genomföra 
projektet. Demokratigruppen har behandlat frågan och 
kansliet har inhämtat mer information från SKL. En 
projektgrupp och en ledningsgrupp behöver tillsättas i 
projektet. I andra kommuner och landsting har man ofta med 
presidium i kommunstyrelse, landstingsstyrelse eller 
fullmäktige i dessa grupper. Utskottet diskuterar det fortsatta 
arbetet och olika idéer kring medborgarkontakter. Det 
påpekas att detta inte bara berör APU:s ledamöter utan 
samtliga förtroendevalda.  
 
Beslut 
Utskottet beslutar att ta upp ärendet igen på utskottets nästa 
möte 19 nov. 
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§ 64 
Dnr 
LJ 
2012/ 
1223 

Motion – Stadscyklar; koppling till kollektivtrafiken i 
Jönköping 
Utskottet menar att ärendet är en kommunal fråga men 
kopplingen till Länstrafiken är Landstingets uppgift. 
Utskottet ser positivt på motionen av både folkhälsoskäl och 
miljöskäl. 
 
Beslut 
Utskottet beslutar att ta upp ärendet igen på utskottets nästa 
möte 19 nov. 

§ 65 
Dnr 
LJ 
2012/ 
1299 

Anmälan av ny motion: 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 och 
anmäls nu för vidare beredning på nästkommande 
sammanträde. 

§ 66 Kurser och konferenser 
• Jämställdhetskonferens i Eksjö, Värnamo och 

Jönköping 
Lena Ahnstedt deltar i Eksjö. Fler har möjlighet att 
anmäla sig, anmälan görs via sekreteraren 

• Arena hållbara stad 6-8 nov i Göteborg 
Erik Lagärde deltar och möjlighet finns också för en 
ledamot från oppositionen att anmäla sig 

• Landstingets miljödag 15 nov, Ryhovs aula 
Erik Lagärde deltar och fler av utskottets ledamöter 
kan anmäla sig via sekreteraren. 

§ 67 Kontakter med medborgare 
Vilka utåtriktade aktiviteter ska utskottet arbeta med? 
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Utskottet diskuterar olika förslag, ska aktiviteter göras 
tillsammans med andra utskott? Inga beslut fattas i ärendet.  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Tommy Bernevång 
Forsberg 

Jarl Karlsson  
 
 
 
Protokollet är justerat 2012  - 10    -      och justeringen är 
tillkännagiven på Landstingets anslagstavla samma dag. 
 
 


