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Diarienummer

Allmänpolitiska utskottet §§ 78-88
Tid:

2013-12-16 kl.10.00-15.00

Plats:

Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset Eksjö

Närvarande:

Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg (KD),
Per Hansson (FP),
Torbjörn Laang (S) ersätter Håkan Sandgren (S),
Kjell Ekelund (S),
Jeanette Söderström (S) ersätter 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),
Övriga: Jürgen Beck, utvecklingschef § 78
Pia Löfgren, museichef § 87-88
Lena Bohman Hjelmstedt, sekreterare

§ 78

Information om Eksjö kommuns demokratiarbete
Utvecklingschef Jürgen Beck och Anders Gustafsson,
ordförande i kommunfullmäktige berättar om de olika
möjligheter att påverka samhällsutvecklingen som
medborgarna i Eksjö kommun har. Kommunen har sedan
2004 arbetat med medborgarförslag och sedan starten har det
kommit 175 förslag. Vid kommunfullmäktiges
sammanträden har allmänheten rätt att ställa frågor. I
samband med att olika planer tas fram erbjuds också
medborgare att lämna synpunkter.
Fler av de kommunala verksamheterna finns också på
Facebook men kommunen har ingen samlad sida där.
Man har också en digital panel där man kan ställa frågor till
en grupp medborgare. Kommunen samråder också med olika
organ som företräder medborgarna som t.ex. brukarråd och
samhällsföreningar. Man har också vid två tillfällen gjort
medborgarundersökningar där ett representativt urval av
befolkningen kunnat lämna svar på frågor om t.ex. hur man
uppfattar den kommunala servicen.
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§ 79

Val av justerare
Utskottet utser Mikael Ekvall (V) att justera protokollet
tillsammans med ordföranden.

§ 80
Dnr
LJ
2013/
1019

Motionen – Öppen scen på Spira för allmänheten
I en motion till Landstingsfullmäktige föreslår Samuel
Godrén, Sverigedemokraterna
att pröva försök med ”öppen scen” på Spira och utvärdera
resultatet.
Motionen har remitterats till Allmänpolitiska utskottet.
Utskottet diskuterade motionen vid sammanträdet den 18
november och frågan diskuterades då också med ledningen
för Smålands Musik och Teater.
Planeringsgruppen har utarbetat ett förslag till yttrande. Kjell
Ekelund föreslår ett mindre tillägg i yttrandet.
Beslut
Utskottet beslutar att bifalla planeringsgruppens förslag till
yttrande med Kjell Ekelunds tillägg. Utskottet beslutar
därmed att anse motionen besvarad.
Utdrag: Landstingsfullmäktige

§ 81

Sammanträdesplanering 2014
Vid utskottets sammanträde 18 nov antogs en plan för
sammanträden 2014, nu finns förslag på datum även för den
sista delen av 2014.
Beslut
Planeringsgruppen har möte också den 27 okt och 1
december. APU sammanträder 17 november och 15
december. Samtliga möten är nu bokade i lokaler på
Landstingets kansli men vissa möten kommer att förläggas
till andra platser.

§ 82

Flerårsplanen 2016-2017
Flerårsplanen kommer att behandlas på utskottets möten i
januari och mars. Utskottet diskuterar vad som ska tas med i
den nya planen med utgångspunkt i den flerårsplan som
lämnades i år. Några punkter som bör tas upp:
• Götalandsbanan och vikten av bra infrastruktur och
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§ 83

kommunikationer, Länstrafiken och taxeutredningen
Regionförstoring
Medborgardialog, hur gå vidare med arbetet med
panelen och vikten av att demokratiprojektet drivs på
en högre nivå än utskottets.
Landstingets hemsida har dålig uppdatering på andra
språk än svenska
Regionens större ansvarsområde
Jämställdhet och könsuppdelad statistik och
kopplingen till motionen om jämställdhet och
vårdval
Meddelarfrihet även för personal på privata
vårdcentraler med utgångspunkt i motionen om
visselblåsare
Hållbar utveckling i samband med motionen om barn
och kemikalier
Internationalisering och EU
Skarpare skrivning om föreningslivet och dess
betydelse för ungdomar och för integration av
flyktingar
Spira är mer etablerat nu, utvecklingen som SMoT:s
ledning pratade om vid mötet i november.
Kultur på recept och grön rehabilitering

Konferensinbjudningar
• SKL:s Internationella dag
Planeringsgruppen föreslår att fyra ledamöter från utskottet
deltar i konferensen, två från alliansen och två från
oppositionen.
Per-Olov Norlander föreslår att sex ledamöter ska få delta i
konferensen.
Beslut
Utskottet beslutar att fyra ledamöter får delta.
Ordföranden föreslår att Lena Ahnstedt och Per Hansson
deltar från alliansen och Kjell Ekelund föreslår att Annika
Hansson och Eva Eliasson deltar från oppositionen.
Per-Olov Norlander föreslår istället att Urban Persson och
Erik Lagärde deltar från alliansen. Votering begärs.
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Beslut
Ordföranden ställer sitt förslag på deltagare mot Per-Olov
Norlanders yrkande och utfallet blir sex röster för
ordförandens förslag, fyra för Per-Olov Norlanders och fem
ledamöter avstår. Ordföranden finner att utskottet beslutar
att bifalla ordförandens förslag.
Utskottet beslutar att Annika Hansson, Eva Eliasson, Per
Hansson och Lena Ahnstedt deltar i konferensen.

§ 84

Utskottets ekonomi
Utskottets budget på 120 000 kronor för året har överskridits
med ca 50 000 kronor. Av detta är ca.35 000 kronor
kostnader för projektet ”Utveckling av styrsystem för
medborgardialog.” Dessa kostnader ska enligt tidigare beslut
bekostas av Landstingsstyrelsen och en skrivelse om detta är
inlämnad till Landstingsstyrelsen.

§ 85

Rapporter
Kjell Ekelund m.fl. rapporterar från Landstingets miljödag
den 3 december.

§ 86

Chatt efter Landstingsfullmäktige
Erik Lagärde frågar vad som har hänt med beslutet att
allmänheten skulle kunna chatta med förtroendevalda i
samband med Landstingsfullmäktige. Ordföranden
undersöker frågan med Planeringsdelegationen.

§ 87

Besök på Eksjö museum
Utskottet besöker Eksjö museum och får information av
museichef Pia Löfgren. Museet har basutställningar om
Eksjös historia, Smålands militärhistoria och Albert
Engström och dessutom varierande konstutställningar.

§ 88

Besök på Aschanska gården
Utskottet fortsätter sedan till en visning av Aschanska
gården. Gården är ett gammalt borgarhem från sekelskiftet
1900 som släkten Aschan ägde från 1830-talet. Släkten som
från början drev ett garveri ägde gården fram till 1984 då
den sista av syskonen som vuxit upp på gården dog. Gården
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testamenterardes till en stiftelse och numera visas den av
museets personal främst till jul och under sommartid.

Vid protokollet

Lena Bohman Hjelmstedt
Justeras

Tommy Bernevång Forsberg

Mikael Ekvall
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