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Landstingsfullmäktige 

Årsredovisning allmänpolitiska utskottet 
2012 

Organisation och uppgifter  
Allmänpolitiska utskottet är organiserat och arbetar enligt ”Arbetsordning för 

landstingsfullmäktige, reglementen och delegationsbestämmelser 2010-2014”. 

 

Landstingsfullmäktiges utskott har i uppgift att arbeta med frågor som ur ett 

medborgarperspektiv bedöms vara väsentliga för utvecklingen inom respektive 

beredningsområde. Utskottens redovisningar utgör därmed underlag för 

landstingsstyrelsens förslag till fullmäktige vad avser bland annat Landstingets 

flerårsplan och behandling av motioner. Utskotten ska till landstingsstyrelsen avge 

yttranden över de motioner som remitteras till utskott samt i principiellt viktiga 

ärenden om tid medges. Utskotten ska även kunna initiera ärenden till 

fullmäktige. 

 

För samtliga utskott gäller att med utgångspunkt från rollen som medborgar- 

företrädare fokusera på medborgardialog och demokratiarbete.   

 

Allmänpolitiska utskottet ska hantera de frågor/uppgifter som åvilar 

landstingsfullmäktige och som omfattar utbildning, kultur, miljö, trafik och 

infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och forskning.  

 

En prioriterad uppgift för utskottet är insatser som kan stärka och utveckla en 

fungerande demokrati samt ha ett särskilt ansvar för utvecklingen av arbetet med 

demokratifrågor och medborgardialog. 

 

Ledamöter och kansli 
Utskottet har 15 ledamöter: Tommy Bernevång Forsberg (KD) ordförande, Per 

Hansson (FP) 1:e vice ordförande, Jarl Karlsson (S) 2:e vice ordförande,  

Kjell Ekelund (S), Maria Hörnsten (S), Erik Lagärde (KD), Annika Hansson (S), 

Per-Olov Norlander (M), Urban Persson (M), Eva Eliasson (S), Lena Ahnstedt 

(C), Anders Gustafsson (M), Anders Gustafsson (SD),  

Mikael Ekvall (V), Kerstin Klasson (MP)          
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Utskottet har haft en planeringsgrupp med tre ledamöter: 

Tommy Bernevång Forsberg (KD) ordförande, Per Hansson (FP) 1:e vice 

ordförande, Jarl Karlsson (S) 2:e vice ordförande 

 

Utskottet har även 15 ersättare: Torbjörn Lang (S), Magnus Dauhn (S), ersatt 

under året med Johanna Gustavsson (S) 

Marie Jonasson (S), Jeanette Söderström (S), Eilert Gustavsson ersatt under året 

med Michael Bucht (S), Lennart Bogren (C), Cecilia Jonsson (FP), Charlotte 

Aschan (M), Bertil Nilsson (M), Rigo Fredriksson (M), Staffan Bäckelid (KD), 

Marie Johansson (KD), Peter Lundvall (MP) Björn Jonasson (V), Kristina 

Winberg (SD) ersatt under året med Samuel Godrén 

 

Utskottets arbetsuppgifter och ledamöter finns presenterade på landstingets 

hemsida. 

 

Sekreterare i utskottet har varit Charlotte Jerkelund, kansliavdelningen under årets 

första månader och sedan Lena Bohman Hjelmstedt kansliavdelningen. 

 

Sammanträden 
Utskottet har haft tio sammanträden under året, varav två var extra sammanträden 

för behandling av programmet för Hållbar utveckling, planeringsgruppen har haft 

nio sammanträden. Utskottet har i samband med sammanträden besökt Spira, 

Länsstyrelsens utvecklingsavdelning, Habo kommun, SKL samt Stora Segerstad. 

 

Utskottets planeringsgrupp har även haft överläggningar med 

planeringsdelegationen och med revisionen. 

 

Studieresa 
Allmänpolitiska utskottet genomförde en studieresa till Stockholm 18-19 oktober. 

Utskottet besökte SKL och fick information om regionfrågan, demokrati 

upphandlingskrav och internationellt arbete. 

 

Medborgardialog 
Utskottets planeringsgrupp tillsammans med tjänstemän på kansli- och 

informationsavdelning utgör projektgrupp för medborgarpanelen och har med 

godkännande av Landstingsstyrelsen gått med i SKL-projektet Styrsystem med 

medborgardialog 
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Ärenden  

Yttranden över motioner 
-Landstinget ska bli en mönsterarbetsplats, Marcus Eskdahl och Ann-Kristine Göransson 

(S) 

-Vilka resvanor har de Landstingsanställda i Jönköpings län, Per-Olof Bladh, Mikael 

Ekvall och Inga Jonasson (V) 

-Inför en vegetarisk veckodag i Landstinget, Inga Jonasson (V) 

-Förenkla för kollektivtrafikresenärer – möjliggör laddning av kort på nätet, Inga 

Jonasson (V) 

-Stadscyklar, koppling till kollektivtrafiken i Jönköping, Magnus Berndtzon och Märta 

Svärd (MP) 

-Stärk Landstingets kunskap och kompetens om kemikaliers inverkan på barn, Inga 

Jonasson (V) pågående arbete 

-Utöka friskvårdsbidraget, Per-Olof Bladh, Mikael Ekvall och Inga Jonasson (V) 

pågående arbete 

-Skapa ett skydd för ”Visselblåsare” i Landstinget i Jönköpings län, Inga Jonasson och 

Mikael Ekvall (V) pågående arbete 

 
Övriga yttranden 
Utskottet har även yttrat sig angående: 

- Landstingets flerårsplan 2014-2015 

- Regionalt trafikförsörjningsprogram 

- Program för Hållbar utveckling 

- Betänkandet  Vital kommunal demokrati 

 

Deltagande i kurser, konferenser, seminarier med mera 
 Utskottets ledamöter har under året deltagit i ett antal kurs-, konferens- och 

seminarieaktiviteter för utskottets räkning. Som exempel kan nämnas:  

- Klimatkonferens  

- Landstingets miljödag 

 - Länsstyrelsens Jämställdhetskonferens 

 - Kulturting 

 - Djuren har en plats i vård, skola och omsorg 

 - European Citizens Forum 

 - Demokratidag 

 - Statens regionala förvaltning 

 

 

 Rapporter från deltagandet i aktiviteterna har lämnats vid utskottets 

sammanträden.  
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Ekonomi 
 Den ekonomiska ramen för Allmänpolitiska utskottet har under 2012 varit 

  117 000 kronor. Av dessa medel har 80 240 kronor förbrukats. 

 

ALLMÄNPOLITISKA UTSKOTTET 

 

 

 

 

Tommy Bernevång Forsberg  Lena Bohman Hjelmstedt 

Ordförande    Utskottssekreterare  


