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Allmänpolitiska utskottet §§ 43-53
Tid:

2010-12-21, 10:00-15:00

Plats:

Hasse på sjökanten, lokal Utsikten

Närvarande:

Beslutande:
Tommy Bernevång Forsberg (KD), ordf
Per Hansson (FP)
Jarl Karlsson (S)
Lena Ahnstedt (C)
Charlotte Aschan ersätter Malin Wengholm (M)
Kjell Ekelund (S)
Eva Eliasson (S)
Mikael Ekwall (V)
Annika Hansson (S)
Maria Hörnsten (S)
Jan-Erik Lagärde (KD) §§ 43-47
Anne Karlsson (SD)
Per-Olov Norlander (M)
Urban Persson (M)
Övriga:
Charlotte Jerkelund, sekreterare
Sven-Åke Svensson, utvecklingsledare
informationsavdelningen § 46
Ola Lundmark, regional utvecklingsdirektör § 47

43

Justerare
Utskottet utser Jarl Karlsson att justera protokollet
tillsammans med ordföranden.

44

Dagordning
Förslaget till dagordning fastställs.

45

Utskottets roll och arbetssätt
Ordföranden redogör för utskottets roll och arbetssätt under
följande rubriker:
- utskottens uppgifter
- APU:s huvuduppgifter
- prioriterad uppgift
- ledamöter och ersättare
- tjänstgöring
- sammanträden
- planeringsgruppen
- reseräkning
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Sekreteraren redogör för bokning av resor och konferenser
samt utskottets engagemang gällande:
- medborgardialog/medborgarpaneler
- hållbar jämställdhet
Följande dokument delas till ledamöterna:
- utskottets årsredovisning 2009
- arbetsordning för fullmäktiges utskott
- revisionens granskningsrapport av utskottens verksamhet
Bilaga 1

46

Landstingets intranät: utskottets arbetsplats
Medverkande: Sven-Åke Svensson
Sven-Åke Svensson och utskottets sekreterare informerar
och guidar utskottet på landstingets intranät och utskottets
egna intranätsidor, där tidigare handlingar finns
publicerade.
Bilaga 2

48

Regional utveckling
Medverkande: Ola Lundmark
Regionalutvecklingsdirektör berättar om förvaltningen
Regional utveckling under följande rubriker:
- nuläge och delårsrapport
- stoltheter och glädjeämnen
- utmaningar 2011
Bilaga 3

Motion – satsa på vindkraft
I en motion till fullmäktige föreslår Marcus Eskdahl och
LK10- Kjell Ekelund socialdemokraterna
0262
- att Landstinget i Jönköpings län utreder möjligheten att
aktivt satsa på vindkraftsproduktion i vårt län.
47

Motionen har skickats till allmänpolitiska utskottet för ett
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yttrande.
Tidigare har utskottet yttrat sig över motionen Låt sol och
vind förse offentlig sektor med energi LK07-0197, denna
motion hade delvis andra intentioner, den handlade dels om
fler energislag, dels om att landstinget i ökad utsträckning
skulle konsumera förnybara energislag.

Den nuvarande motionen fokuserar istället på produktion
av vindkraft.
Allmänpolitiska utskottet diskuterade motionen vid sitt
sammanträde den 29 oktober. Bland annat om motionen
syftar till att Landstinget själv ska producera el, eller om
Landstinget på andra sätt ska bidra till ökad vindkraft? Det
påpekas att man i beredningen av motionen bör undersöka
reglerna för konsumtion av egenproducerad el samt
information om förstudien för ett regionalt energikontor.
Nu anmäls motionen till det nya utskottet, beredning
fortsätter i planeringsgruppen. Representanter från
landstingsfastighter, länsstyrelsen samt landstingets
miljöchef bjuds in till utskottets sammanträde den 1
februari.
48
LK
10100115

Nolltaxa i kollektivtrafiken
I en motion till Landstingsfullmäktige föreslår
vänsterpartiets landstingsgrupp genom Inga Jonasson,
Svante Olsson, och Suzanne Schöblom
- att Landstinget i Jönköpings län i samverkan med
kommunerna i länet verkar för att Länstrafiken inför
nolltaxa för pensionärer och ungdomar.
Motionen har remitterats till allmänpolitiska utskottet för
yttrande.
Motionen anmäldes vid utskottets sammanträde den 20
maj, utskottet önskade att Länstrafiken skulle bjudas in till
utskottets sammanträde i september, för att informera om
taxor etcetera. Länstrafiken bör även redovisa resultat av
försök i andra regioner.
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Länstrafiken har emellertid meddelat att man inte har
möjlighet att medverka vid dagens sammanträde.
Sekreteraren redovisar kontakter med tjänstemän i
Göteborgs stad.

Utskottet har diskuterat motionen:
- turtäthet och komfort kontra pris för att öka resandet
- fungerar nolltaxa i landsortstrafik?
- är nolltaxa förenligt med kommunallagen?
- kommande regionala myndigheter för kollektivtrafik
- andra rabatter för pensionärer och ungdomar
- biljettzoner

Jan Peter Petersson, trafikchef på Länstrafiken i Jönköping
medverkade på planeringsgruppens sammanträde den 4
oktober. Han informerade bland annat om Länstrafikens
ägardirektiv och försök med gratis kollektivtrafik för äldre i
andra delar av landet. För närvaro sker det en utredning av
taxor, och zon-indelning, utredningen ska vara klar under
våren 2011. Det är knappt ett år kvar till att länstrafiken
kommer styras av nya regionmyndigheter.
Efter beredning i planeringsgruppen finns ett förslag till
yttrande som utskottet diskuterar.
Mikael Ekwall (V) yrkar bifall till motionen
Jarl Karlsson (S) yrkar bifall till planeringsgruppens förslag
och att motionen ska anses vara besvarad.
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden
och finner att utskottet bifallit Jarl Karlssons yrkande.
Utskottet beslutar:
- att yttra sig i enlighet med planeringsgruppens förslag,
och att därmed föreslå fullmäktige:
- att anse motionen besvarad
Mikael Ekwall reserverar sig mot beslutet.
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Motion - Satsa på turismen för fler jobb i Jönköpings
län

I en motion föreslår den socialdemokratiska
Dnr:
landstingsgruppen genom Anna-Carin Magnusson och Jarl
LK09- Karlsson båda Socialdemokraterna att fullmäktige beslutar
0255
- att Landstinget tar upp en diskussion med länets
kommuner med målet att en ökning av anslaget till
turistbolaget ska ske för utveckling av näringsgrenen turism
i länet.
Motionen remitterades till allmänpolitiska utskottet för
yttrande. Utskottet yttrade sig över motionen vid sitt
sammanträde den 15 mars och beslutade då att
rekommendera fullmäktige att besluta:
- att uppdra åt landstingsstyrelsen att ta initiativ till
ägarsamråd
- och att därmed anse motionen besvarad
Allmänpolitiska utskottets yttrande har inte hanterats av
landstingsstyrelsen. I Landstingets budget för 2012 har
anslaget till Smålands turism ökat med 500 000 SEK.
Utskottet diskuterar den fortsatta hanteringen av yttrandet.
Jarl Karlsson yrkar på att motionen ska bifallas
Utskottet beslutar:
- att bifalla Jarl Karlssons yrkande utan ytterligare
ändringar av yttrandet.
och att därmed föreslå fullmäktige:
- att bifalla motionen.
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Sammanträdesplanering
Utskottet beslutar att sammanträda på följande datum 2011:
-1 februari
- 28 februari
- 4 april
- 23 maj
- 20 september
- 26/27 oktober, studieresa Västra Götalandsregionen
- 8 december

51

Flerårsplaneyttrande
Ordföranden redogör för utskottets arbetssätt gällande
yttrande över flerårsplan. Utskottet har tagit del av
utskottets yttrande för 2012-2013, yttrandet finns även på
utskottets arbetsplats på intranätet. Beredning fortsätter i
planeringsgruppen. Utskottet diskuterar uppslag för
kommande yttrande vid nästa sammanträde.

52

Demokratidag
En demokratidag ska arrangeras tillsammans med
Regionförbundet där länets kommuner som ett led
beredningen av uppdraget att ta fram ett förslag till
landstingets framtida demokratiarbete.
Sekreteraren får i uppdrag att ta fram ett förslag till datum
så snart som möjligt.
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Konferensrapporter
Urban Persson, Per-Olov Norlander och Per Hansson
rapporterar från Regioner 2015, SKL Stockholm 8
december

Vid protokollet

Charlotte Jerkelund

Justeras

Tommy Bernevång Forsberg

Jarl Karlsson
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