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PROTOKOLL 1(4) 

Diarienummer 

 
Allmänpolitiska utskottet §§ 35-41 
Tid: 2014-10-06 kl. 09.45-14.30 

Plats: Hus P3, Ryhov 

Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg (KD),  
Per Hansson (FP),  
Håkan Sandgren (S),  
Kjell Ekelund (S),  
Maria Hörnsten (S),  
Erik Lagärde (KD),  
Annika Hansson (S),  
Per-Olof Norlander (M),  
Rigo Fredriksson (M) ersätter Urban Persson (M), 
Eva Eliasson (S),  
Lena Ahnstedt (C),  
Anders Gustafsson (M),  
Anders Gustafsson (SD),  
Mikael Ekvall (V),  
Kerstin Klasson (MP) t.o.m. § 38 
 
Övriga: Mikael Süld, Landstingets miljöchef t.o.m. 
§ 36 
Margareta Sterner, Ryhovs miljöchef t.o.m. § 36 
Peter Avelöv, transportchef t.o.m. § 36 
Tove Pettersson, praktikant t.o.m. § 36 
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör, § 37  
Paula Bergman, folkhälsoplanerare § 41 
Aida Imsirovic, folkhälsoplanerare § 41 
Lena Bohman Hjelmstedt, sekreterare 
  

§ 35 Val av justerare 
Utskottet utser Per Hansson att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden. 

§ 36 Information om avfallsarbetet på Ryhov m.m. 
Ryhovs miljöchef inleder med information om miljöarbetet 
på Ryhov. Landstingets miljöchef visar på vad som står i 
Landstingets ”Program för hållbar utveckling 2013-2016 – 
utifrån ett miljöperspektiv ”om avfallsmål.  
Statistik för hushållsavfall och film om miljöarbetet på 
Ryhov visas. 
Ett projekt pågår nu för att få fram uppgifter om hur mycket 
resurser som läggs på olika processer t.ex. hanteringen av 
farligt avfall. Man arbetar också med att förbättra arbetet 
med papperssekretessen för att säkra materialåtervinningen. 
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I dagarna inviger man också en destruktionsanläggning för 
lustgas. Transportchefen visar statistik om avfall på Ryhov 
och hur detta har förändrats på ca tio år.  
Informationen avslutas med rundvandring i de lokaler på 
Ryhov där man hanterar avfall och till några miljöstationer. 

§ 37 
Dnr 
LJ 
2014/ 
1066 

Ny motion: Utred förutsättningarna för att ta över 
Krösatågsverksamheten i egen regi 
I en motion till Landstingsfullmäktige föreslår Håkan 
Sandgren, Socialdemokraterna 
att en utredning om förutsättningarna för att ta över 
Krösatågsverksamheten i egen regi görs.  
Motionen har remitterats till Allmänpolitiska utskottet för 
yttrande och anmäls nu. 
Motionären redogör för bakgrunden till motionen. När 
entreprenören som körde Krösatågen hoppade av medförde 
detta stora kostnader för Landstinget och det medför också 
otrygghet och oro för personalen på Krösatågen. 
Trafikdirektören medverkar vid mötet och berättar att när 
DSB hade dragit sig ur uppdraget så gjordes en 
direktupphandling som innebär att Veolia nu kör tågen. 
Trafikdirektören informerar också om att den merkostnad 
konkursen medförde i stora drag motsvarar den ”vinst” 
Länstrafiken gjorde under tiden som DSB svarade för 
trafiken. Länets Krösatåg ingår i det så kallade”Krösatåg-
nord” som är ett samarbete mellan Kronoberg, Halland, 
Kalmar och Jönköpings län. I den gruppen har diskuterats 
om man kan köra tågen i egen regi men man har inte kommit 
fram till något svar. 
Trafikdirektören meddelar att det snart är på gång en 
gemensam upphandling av Krösatågen och ska man istället 
köra i egen regi måsta samtliga län vara överens om detta. 
Ska det gälla hela Krösatågsverksamheten innebär detta sex 
län, förutom de ovanstående också Skåne och Blekinge.  
Upphandlingen avser trafikupphandling, fordonen leasar och 
äger man redan. 
Utskottet diskuterar motionen. 
 
Beslut 
Utskottet beslutar att uppdra till planeringsgruppen att arbeta 
vidare med frågan. 
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§ 38 

Dnr 
LJ 
2014/ 
347 

Motionen – Gör den internationella kvinnodagen, den 8 
mars till en regional flaggdag 
I en motion till Landstingsfullmäktige föreslår Inga 
Jonasson, Mikael Ekvall och Per-Olof Bladh, Vänsterpartiet 
att Region Jönköpings län varje år skall ha flaggdag på 
Internationella Kvinnodagen, den 8:e mars. 
Motionen har remitterats till Allmänpolitiska utskottet för 
yttrande. 
Planeringsgruppen har utarbetat ett förslag till yttrande som 
innebär ett avslag av motionen med motiveringen att det 
annars skulle finnas många fler dagar då Landstinget också 
skulle flagga. 
Mikael yrkar bifall till motionen och menar att detta handlar 
om symbolik som visar att Landstinget tar jämställdhet på 
allvar. 
 
Beslut 
Utskottet beslutar att bifalla planeringsgruppens förslag till 
yttrande och avslå motionen. 
 
Mikael Ekvall (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget lagt förslag att bifalla motionen. 
 
Utdrag: Landstingsfullmäktige 

§ 39 Sammanträdesplanering 
• 17 nov på Tenhults naturbruksgymnasium med bl.a. 

motionen om Kulturting 
• 8 dec på Åsens by 

 

§ 40 Konferensrapporter 
De utskottsledamöter som deltog i Kemikaliekonferensen på 
Högskolan i Jönköping 1 oktober lämnar rapport. 

§ 41 Information om den senaste Medborgarpanelen, ämne 
folkhälsa 
Folkhälsoplanerare Paula Bergman och Aida Imsirovic 
redovisar resultatet från den senaste medborgarpanelen.  
Det är få unga personer som har svarat och majoriteten bor i 
Jönköpings eller Gislaveds kommuner. Trots att en stor del 
äldre svarat var det många som tyckte att sociala medier 
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skulle användas för att nå ut till befolkningen och diskutera 
folkhälsa. De man sett av svaren är att många inte fått någon 
inbjudan till hälsosamtal från sin vårdcentral vilket också 
stämmer med den statistik som finns över genomförda 
hälsosamtal.  
När det gäller åtgärder för att fler ska komma till 
hälsosamtalen har många svarat att man vill komma på 
kvällstid och kunna boka tiden själv. Folkhälsoplanerarna 
redovisar också hur många samtal som görs på olika 
vårdcentraler och vilka ämnen som tas upp vid dessa samtal. 
Man berättar också att andra län har utlandsfödda 
hälsokommunikatörer som informerar på sina respektive 
språk om hälsosamtal. 
Utskottet diskuterar resultatet och möjligheterna att få fler 
att delta i medborgarpaneler. Ett förslag är att försöka få fler 
ungdomar att gå med i panelen när Dreamhack genomförs i 
Jönköping.  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Tommy Bernevång Forsberg Per Hansson  
 
 
 
 
 


