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Plats: Landstingets kansli sal A 
 

Närvarande: Beslutande: 
Per Hansson (FP) 
Sara Pettersson (KD)  ersätter Tommy Bernevång 
Forsberg (KD) 
Jarl Karlsson (S)  
Lena Ahnstedt (C) 
Malin Wengholm (M) 
Kjell Ekelund (S) 

 Eva Eliasson (S) 
Mikael Ekwall (V) 
Annika Hansson (S) 
Maria Hörnsten (S) 
Kerstin Klasson (MP) 
Jan-Erik Lagärde (KD) 
Samuel Godrén (SD) 
Per-Olov Norlander (M)  
Urban Persson (M) 
 
Övriga:  
Charlotte Jerkelund, sekreterare 
Lena Larsson § 12 
Carl-Johan Sjöberg § 12 

10 Justerare 
Utskottet utser Annika Hansson att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden.  

11 Dagordning 
Förslaget till dagordning fastställs med tillägg av 
konferensrapport.  

12 Flerårsplaneyttrande  
Lena Larsson, VD Smålands turism, informerar om 
Smålands turisms verksamhet och om besöksnäringen i 
länet.  
Se bilaga 1 
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Carl-Johan Sjöberg, VD Jönköpings Länstrafik, informerar 
om länstrafikens verksamhet och uppdrag och kommande 
kollektivtrafikreform.  
Se bilaga 2 
 
Utskottet diskuterar ett utkast till yttrande och föreslår 
ändringar under följande rubriker: regional utveckling, 
miljö och kultur. 
 
Beredning fortsätter i planeringsgruppen.   

13 

LK09-
0341 

Återremiss motion – Fler personer med 
funktionsnedsättning bör kunna anställas i 
landstingets verksameter  
I en till Landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår  
Inga Jonasson, Vänsterpartiet, Landstingsfullmäktige 
besluta  

- att inventera hur många lönebidragsanställningar som 
finns inom Landstingets verksamheter 
 
- att Landstinget i samverkan med Arbetsförmedlingen och 
andra berörda inventerar vilka ytterligare tjänster inom 
Landstinget som kan vara aktuella som 
lönebidragsanställningar 
 
- att Landstinget tar fram en handlingsplan/policy med 
åtgärder som syftar till att underlätta för personer med 
funktionsnedsättning att erhålla/behålla en anställning eller 
praktik inom Landstingets verksamheter. 
 
Motionen remitterades till Hälso- och sjukvårdsutskottet 
Värnamo för yttrande, under deras beredning av motionen 
efterfrågades Allmänpolitiska utskottets synpunkter. Vid 
allmänpolitiska utskottets sammanträde den 20 maj 
beslutade utskottet att instämma i Hälso- och 
sjukvårdsutskottet Värnamos förslag till yttrande.  
 
Landstingsfullmäktiges beslutade den 26 oktober att 
motionen skulle återremitteras. Landstingsstyrelsen 
beslutade den 14 december att motionen skulle remitteras 
allmänpolitiska utskottet för förnyad beredning.  
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På utskottets sammanträde den 1 februari medverkade  
personaldirektör Anders Liif som berättade om antalet 
lönebidragsanställningar i Landstinget, diskriminering-
slagstiftning, hur rekryteringsprocessen ser ut och vilket 
stöd chefer får för detta Landstinget. 
 
Ordföranden redogör för beredningen i planeringsgruppen. 
HSO kommer att bjudas in till utskottets sammanträde i 
april. Utskottet föreslår att materialet ”Arbete för alla” 
används i beredningen av utskottets yttrande.  

14 

LK11-
0057 

Motioner - Landstinget i Jönköpings län – bäst i 
Sverige på miljöarbete? 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår  Per-Olof 
Bladh, Mikael Ekwall och Inga Jonasson vänsterpartiet  
 
- att landstingsstyrelsen ges uppdraget att ta fram en 
redovisning över hur Landstinget i Jönköpings län hävdar 
sig i jämförelse med landets landsting och regioner inom 
miljöområdet.  
 
- att resultatet snarast återredovisas till 
landstingsfullmäktige.  
 
- att resultatet används för att konkretisera och planera 
Landstingets miljöarbete med målet att bli ledande i 
Sverige på detta område.  
 
Motionen har remitterats till allmänpolitiska utskottet för 
yttrande och anmäls nu.  

15 Ny struktur för mänskliga rättigheter SoU 2010:70 
Utskottet har fått i uppdrag att yttra sig över utredningen Ny 
struktur för mänskliga rättigheter. Efter beredning i 
planeringsgruppen finns ett förslag till yttrande.  
 
Utskottet beslutar:  
 
- att yttra sig i enlighet med förslaget. Paragrafen 
förklarades för omedelbart justerad. 
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16 Sammanträdesplanering 
4 april 
Studiebesök Qulturum/Futurum, HSO 
 
23 maj 
Studiebesök Sörängens folkhögskola  
 
20 september 
Studiebesök Spira? 

17 Demokratiarbete i Landstinget 
Utskottet diskuterar program och inbjudan för 
demokratidag 2011.  
 
Programmet bör innehålla:  
- presentation av utvärderingen av landstingets 
demokratiarbete, ev med medverkan från HLK 
- SKL om demokratiarbete och medborgardialog 
- något om demokrati/inflytande och folkhälsa, eventuellt 
medverkan från Botkyrka kommun 
 
En moderator bör hålla ihop dagen och 
gruppdiskussionerna. Sekreteraren får i uppdrag att boka 
lokal förslagsvis Kungsporten, och sätta samman en 
preliminär inbjudan för utskick snarast.  

18 Medborgarpaneler 
Utskottet diskuterar hur arbetet med medborgarpaneler bör 
bedrivas efter beredning i planeringsgruppen finns ett 
förslag till styrgrupp för medborgarpaneler.  
 
Utskottet beslutar att ta initiativ till styrgrupp i enlighet 
med planeringsgruppens förslag, det vill säga att en 
styrgrupp bör bestå av: allmänpolitiska utskottets 
planeringsgrupp, minst en ledamot från 
landstingsstyrelsen, kanslidirektör, 
kommunikationsdirektör samt allmänpolitiska utskottets 
sekreterare.  
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19 Konferensrapporter 
Tankesmedjor Regionala trafikförsörjningsprogram 2011,  
14 februari Malmö, Jan-Erik Lagärde  
  

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

Justeras 

Per Hansson Annika Hansson 

 
 
 


