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PROTOKOLL 1(4) 

Diarienummer 

 
Allmänpolitiska utskottet §§ 8-17 
Tid: 2014-03-04 kl. 11.00-14.30 

Plats: Landstingets kansli, sal C 

Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg (KD),  
Per Hansson (FP),  
Torbjörn Laang (S) ersätter Håkan Sandgren (S), 
Kjell Ekelund (S),  
Maria Hörnsten (S),  
Erik Lagärde (KD),  
Annika Hansson (S),  
Per-Olov Norlander (M),  
Kjell Gunnarsson (M) ersätter Urban Persson (M), 
t.o.m. § 16  
Eva Eliasson (S),  
Lena Ahnstedt (C),  
Anders Gustafsson (M),  
Anders Gustafsson (SD),  
Mikael Ekvall (V), t.o.m. § 16 
Kerstin Klasson (MP) t.o.m. § 11 
 
Övriga: Mikael Süld, miljöchef § 9 
Carina Mattsson Sandberg, inköpschef, § 9 
Jenny Rydh Stenström, miljökemist, § 9 
Benny Blick, teknisk chef, § 17 
Lena Bohman Hjelmstedt, sekreterare 
  

§ 8 Val av justerare 
Utskottet utser Anders Gustafsson (M) att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden. 

§ 9 Information om upphandlingar och miljö 
Miljöchef Mikael Süld lämnar information kring 
miljöaspekter, livscykelanalyser (LCA) och den nya 
standarden för miljöcertifieringar som börjar gälla 2015.  
 
Inköpschef Carina Mattsson Sandberg berättar om 
upphandlingsprocessen, Lagen om offentlig upphandling, 
vad man kan ställa för krav kring närproducerat och hur man 
kan göra delade upphandlingar av t.ex. livsmedel för att 
mindre producenter ska få möjlighet att lämna anbud. 
 
Miljökemist Jenny Rydh Stenström informerar om de 
miljökrav som ställs vid upphandlingar, miljöstyrningsrådets 
rekommendationer och de farliga kemiska ämnen som man 
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försöker undvika. Dessutom arbetar Jenny med de sociala 
krav som man också ställer och hur dessa följs upp. Detta 
arbete görs tillsammans med andra landsting och man följer 
en gemensam uppförandekod. 

§ 10 
Dnr LJ 
2014/ 
153 

Årsredovisning 2013 
Utskottet tar del av årsredovisning och ekonomiskt utfall för 
utskottets verksamhet under 2013. 
 
Beslut 
Utskottet beslutar  
att överlämna årsredovisningen till landstingsfullmäktige. 
 
Utdrag: Landstingsfullmäktige 

§ 11 
Dnr LJ 
2013/ 
1265 

Motionen – Länstrafiken+turism=sant! 
I en motion till Landstingsfullmäktige föreslår Inga 
Jonasson, Per-Olof Bladh och Mikael Ekvall, Vänsterpartiet 
att Landstingsstyrelsen uppdrar till Länstrafiken att i 
samverkan med berörda ta fram ett ”länet runt-kort” och 
andra lämpliga erbjudanden avsedda att stärka turismen, 
givetvis till ett rimligt pris, som ett första steg i att utveckla 
kollektivtrafiken/turismen i länet. 
Motionen har remitterats till Allmänpolitiska utskottet. 
Motionen har sedan skickats till Länstrafiken och Smålands 
Turism för synpunkter. 
Planeringsgruppen har utarbetat ett förslag till yttrande som 
diskuteras. 
Mikael Ekvall (V) förklarar sig nöjd med svaret i motionen 
och yrkar bifall till planeringsgruppens förslag. 
 
Beslut 
Utskottet beslutar att bifalla planeringsgruppens förslag till 
yttrande och att anse motionen besvarad. 
 
Utdrag: Landstingsfullmäktige 

§ 12 
Dnr LJ 
2013/ 
1158 
 

Motionen – Bussiga utflykter- berikande och 
stimulerande 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Per-Olof 
Bladh, Mikael Ekvall och Inga Jonasson, Vänsterpartiet 
att Landstinget i Jönköpings län tillsammans med 
Länstrafiken utreder möjligheten till att inrätta en 



 

PROTOKOLL 3(4) 

      

Allmänpolitiska utskottet §§ 8-17 
Tid: 2014-03-04 kl. 11.00-14.30 
 

 

 Sign 

 

verksamhet liknande Kalmar läns ”Solbussen”. 
Verksamheten går ut på att långvarigt sjuka och 
funktionshindrade skall ges möjlighet att åka på utflykter 
och resor i en specialbyggd buss anpassad efter de resandes 
behov. 
Motionen har remitterats till Allmänpolitiska utskottet. 
Synpunkter har inhämtats från Länstrafiken, Länsrådet för 
funktionsnedsättningar (LFF) och ett antal 
handikappföreningar. Planeringsgruppen har utarbetat ett 
förslag till yttrande som diskuteras. 
Mikael Ekvall (V) menar att den buss som kallas ”En buss 
för alla ”som drivs som ett samarbete mellan Ädelfors 
folkhögskola och Nilsbuss inte motsvarar den buss man har i 
Kalmar län. ”En buss för alla” används av föreningar från 
hela södra Sverige och inte bara av Jönköpings län. 
Handikappföreningarna har ställt sig mycket positiva och 
menar att behovet av buss finns. Ordföranden menar att 
utskottet inte riktigt vet varför ”En buss för alla” inte 
används mer av föreningar i Jönköpings län. Hur tillgodoses 
behovet idag?  Är det för dyrt, bokar man för sent eller finns 
det andra orsaker? 
 
Beslut 
Utskottet beslutar att återremittera yttrandet till 
planeringsgruppen för att få fram mer information kring 
orsaken till varför ”En buss för alla” inte används mer av 
föreningarna i Jönköpings län. 

§ 13 Sammanträdesplanering 
• 15 april behandlas Flerårsplanen och Ola Lundmark, 

regional utvecklingsdirektör har en föredragning om 
Regional utvecklings verksamhet. 

• 9 juni prel. hålls sammanträdet på Gunillaberg 

§ 14 Konferensinbjudningar 
• Kulturting 14 mars i Jönköping 

Håkan Sandgren, Kerstin Klasson, Per-Olov 
Norlander, Erik Lagärde, Maria Hörnsten, Annika 
Hansson, och Anders Gustafsson (M) utses att delta i 
konferensen. 

• Klimatkonferens 20 maj i Jönköping 
Per-Olov Norlander, Erik Lagärde, Eva Eliasson, 
Kjell Ekelund, Per Hansson och Lena Ahnstedt utses 
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att delta i konferensen. 
 

§ 15 Ekonomi 
Sekreterare meddelar att utskottet har samma budget som 
föregående år, 120 000 kr. 

§ 16 Medborgarpanel 
Sekreteraren meddelar att en ny medborgarpanel är på väg ut 
med frågor kring folkhälsa. 

§ 17 Information om energifrågor 
Benny Blick, teknisk chef på Landstingsfastigheter lämnar 
information om energianvändningen i Landstinget. 
Ventilationen är ofta upphov till stora läckage och är ett 
problem. Man arbetar med olika energieffektiviseringar och 
jämfört med föregående år fortsätter minskningarna av 
energiåtgången. Det ser ut som om årets mål när det gäller 
minskningar kommer att nås. Nu är det lokalerna på Ryhov 
som står på tur när det gäller ombyggnader för att minska 
energiåtgången. Målet är att 60 % av den totala 
energianvändningen för el och värme ska utgöras av 
förnyelsebara energikällor. Nu ligger man på ca 55 %. Det 
man använder sig av kallas Nordisk bränslemix. De 
inplanerade energieffektiviseringarna t.o.m. 2013 har gett 
besparingar på 17,7 miljoner.  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Tommy Bernevång Forsberg Anders Gustafsson  
 
 


