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PROTOKOLL 1(6) 

Diarienummer 

 
Allmänpolitiska utskottet §§ 67-77 
Tid: 2013-11-18 kl.10.00-14.40 

Plats: Bernts loge, Spira 

Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg (KD),  
Per Hansson (FP),  
Håkan Sandgren (S) t.o.m. § 68,  
Anders Gustafsson (M) t.o.m. § 68,  
Per-Olov Norlander (M),  
Erik Lagärde (KD),  
Lena Ahnstedt (C),  
Eva Eliasson (S),  
Annika Hansson (S),  
Anders Gustafsson (SD),  
Torbjörn Laang (S) ersätter Maria Hörnsten (S), 
Mikael Ekvall (V),  
Kerstin Klasson (MP),  
Kjell Ekelund (S),  
Urban Persson (M),  
Ersättare: Kjell Gunnarsson (M) t.o.m. § 68 
 
Övriga: Ola Lundmark, Regional 
utvecklingsdirektör t.o.m. § 68 
Lars Melin teaterchef t.o.m. § 68 
Anne Lene J Henning, administrativ chef t.o.m. § 
68 
Helle Solberg, musikchef t.o.m. § 68 
Lena Bohman Hjelmstedt, sekreterare 
  

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

§ 68 Information från ledningen för Smålands Musik och 
Teater 
Administrativa chefen Anne Lene J Henning, teaterchefen 
Lars Melin, musikchefen Helle Solberg och regionala 
utvecklingsdirektören Ola Lundmark berättar om Smålands 
Musik och Teaters verksamhet.  
Idag har man 31 fast anställda musiker och 7 skådespelare 
men många av dessa har deltid. Omställningen att flytta in i 
det nya huset för två år sedan har varit en stor förändring. 
Man arbetar för att ha en bredd på sitt utbud, en mångfald av 
program. Att ordna kulturkonferenser har också blivit en väg 
att få intäkter. 
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Priser för lokaler vid uthyrning och hur budgeten fördelas 
diskuteras. Idag är ca hälften av kostnaderna för 
administration och teknik och en fjärdedel går till musik och 
en fjärdedel till teater. 
Man har också på senare tid börjat arbeta med sponsring 
som ex. nämndes att fyra företag sponsrar Artist in 
Residence och man har också olika former av 
projektsponsring. 
Målet för antalet föreställningar av barnteater kommer inte 
att nås och detta diskuteras också och den verksamhet som 
Smålands musik och Teater har utanför Spira. Det är idag ca 
60 % av verksamheten som görs utanför huset. Man arbetar 
också med olika Kultur i vården projekt nu senast att 
streama konserter till äldreboenden. 
 
Framtiden diskuteras också, man vill bli Sveriges mest 
relevanta länsteater och Sveriges mest spirande orkester. 
Tankar förs om man kan bli en musikteater i framtiden? 
Motionen Öppen scen på Spira för allmänheten diskuteras. 
Hur kan man göra detta bra? Är det intressant? Vem skulle 
komma som publik? Musik och teaterchefen berättar att man 
får många förslag från länsborna om vad man vill se och 
höra i Spira. Viktigt är att se på ansvarsfrågan, vem som har 
”utgivaransvar” om nya former startas. Musik- och 
teatercheferna framför också att innehållet i det som ges av 
Smålands Musik- och Teater ska bestämmas av de 
konstnärliga ledarna. Politikerna sätter mål och inriktning. 
 

§ 69 
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 diskuterar motionen och menar att man ska ställa 
sig positiva till förslaget. Samtidigt menar man att själva 
arbetet med hur detta ska genomföras är en 
verksamhetsfråga. 
 
Beslut 
Utskottet beslutar uppdra till planeringsgruppen att utarbeta 
ett förslag till svar på motionen. 
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§ 70 
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. 
Länstrafiken har svarat att det idag finns ett kort kallat 
Period 30 som gäller för obegränsat antal resor under 30 
dagar men inte är bundet till kalendermånad. Detta kan lösas 
för olika zoner eller för hela länet. Dygnskort finns inte idag 
men kommer med stor sannolikhet att tas fram under 2014 i 
samband med införandet av ny zonstruktur.  
Smålands Turism har ännu inte kommit in med synpunkter 
men kommer att göra det. 
Utskottet diskuterar motionen. 
Motionen kommer att tas upp igen på ett senare möte. 
 

§ 71 
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 
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. 
Motionen är skickad till Länstrafiken för synpunkter och 
även till Länsrådet för funktionsnedsättningar (LFF) och till 
fyra handikappföreningar. 
Mikael Ekvall menar att de finns mycket positiva 
erfarenheter från de som använt den buss som idag ägs av 
Nils buss och har ett samverkansavtal med Ädelfors 
folkhögskola. Ordföranden redogör för att den buss som 
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finns i Kalmar län är självfinansierad så att ett bussbolag ev. 
skulle kunna köpa in en buss av denna typ och hyra ut. 
Därför är det inte givet att det är landstinget, det offentliga, 
som ska äga och driva denna verksamhet. 
Motionen kommer att tas upp igen på ett senare möte. 
 

§ 72 
Dnr 
LJ 
2013/ 
154 

Motionen – hur har jämställdheten påverkats av 
”vårdval”? 
I en motion till Landstingsfullmäktige föreslår Inga 
Jonasson, Vänsterpartiet  
- att genomföra och redovisa jämställdhetsanalyser inom 
alla enheter inom vårdvalet, såväl privata som 
landstingsdrivna 
- att analyserna skall omfatta ägare, ägarförhållanden, 
medarbetare samt medborgar- och patientperspektivet. 
Motionen har remitterats till Allmänpolitiska utskottet för 
yttrande. 
Vid utskottets möte i september medverkade 
folkhälsoplanerare Oskar Liljebäck från projektet ”Hållbar 
jämställdhet” och berättade bl.a. vilka uppgifter som finns 
tillgängliga idag.  
Efter att planeringsgruppen har haft en föredragning av 
Primärvårdsenheten om hur man gör uppföljningen av 
vårdvalet och hur efterlevnaden av regelboken kontrolleras 
har planeringsgruppen utarbetat ett förslag till yttrande. 
Ordföranden har därefter föreslagit vissa tillägg i förslaget. 
 
Beslut 
Utskottet beslutar att bifalla planeringsgruppens förslag till 
yttrande med ordförandens tillägg. Utskottet beslutar därmed 
att avslå motionen när det gäller ägarförhållanden och 
medarbetare samt att anse motionen besvarad när det gäller 
medborgar- och patientperspektivet. 
 

§ 73 
Dnr 
LJ 
2013/ 
1475 

Anmälan av ny motion – Jämställt 
Landstingsfullmäktige i Jönköpings län? 
I en motion till Landstingsfullmäktige föreslår Inga 
Jonasson, Vänsterpartiet 
- att en tydlig och lättillgänglig statistik över talartidens 
fördelning mellan kvinnor och män i Landstingsfullmäktige 
i Jönköpings län tas fram och presenteras öppet på 
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Landstingets hemsida. 
Motionen har remitterats till Allmänpolitiska utskottet för 
yttrande och anmäls nu. 
Utskottet diskuterar motionen, bl.a. framförs att antalet 
inlägg är mer intressant än talartidens längd, att detta är en 
fråga för resp. politiskt parti och att det redan finns 
tidsbegränsningar av inläggen i Landstingsfullmäktige idag. 
 
Beslut 
Utskottet beslutar att skicka motionen till 
Landstingsfullmäktiges presidium för yttrande därefter 
återkommer motionen till utskottet för behandling 
 

§ 74 Sammanträdesplanering 2014 
Sammanträdesplanen fastställs enligt tidigare utskickat 
förslag. Planeringsgruppen kommer att lägga till förslag på 
datum för november och december 2014. 
 
Beslut 
Planeringsgruppen har möte: 13 jan, 17 feb, 1 april, 27 maj 
och 22 sep. APU sammanträder: 27 jan, 4 mars, 15 april, 9 
juni och 6 okt. 
 

§ 75 Konferensinbjudningar 
• Landstingets miljödag 3 dec på Ryhov 

Annika Hansson, Kjell Ekelund, Per Hansson, Lena 
Ahnstedt, Erik Lagärde och Kerstin Klasson utses att delta i 
miljödagen. 
 

§ 76 Rapporter 
• Ordföranden rapporterar från konferensen Unga och 

demokrati 15 oktober arrangerad av SKL.  

§ 77 Brysselresan 
Mikael Ekvall som inte själv deltog i utskottets resa till 
Bryssel ställer frågan om vad studieresan gav. En del olika 
svar ges bl.a. att man fått mer insyn i vilka roller de olika 
organisationerna spelar, att Landstinget är dåliga på att ta in 
information från EU, att vårt Landsting skulle kunna 
använda Småland-Blekinge kontoret mer, vad EU står för 
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och kunskaper som behövs inför EU-valet 2014. 

 

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Tommy Bernevång Forsberg Anders Gustafsson  
 
 

 


