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Diarienummer

 
Allmänpolitiska utskottet §§ 36-44 

Tid: 2013-05-23 kl.10.00-14.35 

Plats: Länsmuseet, Jönköping 

Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång-Forsberg (KD),  
Per Hansson (FP),  
Håkan Sandgren (S),  
Kjell Ekelund (S),  
Erik Lagärde (KD),  
Annika Hansson (S),  
Per-Olov Norlander (M),  
Urban Persson (M),  
Johanna Gustavsson (S) ersätter Eva Eliasson (S), 
Lena Ahnstedt (C),  
Rigo Fredriksson (M) ersätter Anders Gustafsson 
(M),  
Kerstin Klasson (MP),  
Mikael Ekvall (V) t.o.m. § 39,  
Anders Gustafsson (SD),  
 
Övriga: Sergei Muchin Länsmuseichef t.o.m.§ 38 
Lena Bohman Hjelmstedt utskottssekreterare 
 

Ej närvarande: Maria Hörnsten (S) 
  

§ 36 Val av justerare 
Utskottet utser Per-Olov Norlander att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden. 

§ 37 Fastställande av dagordningen  
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 

§ 38 Information om Länsmuseet 
Länsmuseichef Sergei Muchin berättar om museets historia 
och om de problem som gjorde att man var tvungen att ha 
stängt längre än planerat när museets renoverades. Det 
berodde bl.a. på problem med skadedjur och att man såg 
över säkerheten både när det gäller stöld, brandskydd och 
klimat i museet. Nu vill man framhålla att museet är alla 
medborgares, att man vill vara Nästa generation museum 
och ta fram kulturarv i Sverige. 
Presentationen avslutas med en kort rundvandring i museet. 

§ 39 
Dnr  

Anmälan av ny motion – premiera samåkande 
medarbetare 
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LJ 
2013/ 
341 

I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Mikael Ekvall, 
Inga Jonasson och Per-Olof Bladh, Vänsterpartiet 
att undersöka möjligheten att införa ett system som 
premierar samåkande medarbetare så 
att dessa och ytterligare medarbetare uppmuntras att samåka 
till arbetsplatsen. 
Motionen har remitterats till Allmänpolitiska utskottet och 
anmäls nu. 

§ 40 
Dnr 
LJ 
2013/ 
110 

Motionen – Underlätta budgetarbetet implementera 
budgetsimulator 
I en motion till fullmäktige föreslår Samuel Godrén, 
Sverigedemokraterna att 
-implementera någon form av budgetsimulator på hemsidan, 
i informativt syfte, där medborgarna får ge sin syn på vad 
som är viktigt att prioritera. 
Motionen har remitterats till Allmänpolitiska utskottet för 
yttrande. 
Planeringsgruppen har utarbetat ett förslag till yttrande som 
diskuteras. 
Anders Gustafsson (SD) yrkar bifall till motionen. 
Planeringsgruppen yrkar avslag på motionen. 
 
Beslut 
Utskottet beslutar att bifalla planeringsgruppens förslag till 
yttrande att avslå motionen 
Anders Gustafsson (SD) reserverar sig till förmån för eget 
lagt förslag att bifalla motionen. 
 
Utdrag: Landstingsfullmäktige 

§ 41  Europeiska veckan för lokal demokrati 14-20 oktober 
Den europeiska veckan för lokal demokrati arrangeras av 
Europarådet och även SKL är engagerade i veckans 
aktiviteter. Planeringsgruppen föreslår att utskottet planerar 
något arrangemang med någon EU-parlamentariker på våra 
folkhögskolor fredagen den 18 oktober.  
Ordföranden har vidtalat Alf Svensson som skulle kunna 
besöka Värnamo folkhögskola för att medverka i ett 
arrangemang/seminarium tillsammans med skolans elever 
och andra intresserade.  
Håkan Sandgren undersöker om någon annan EU-
parlamentariker kan besöka Sörängens folkhögskola denna 
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dag.  
Beslut 
att planeringsgruppen arbetar vidare med förslagen. 

§ 42 Sammanträdesplanering inkl. information om 
Brysselresan 

 10 sep på Ungdomens Hus KFUM Rosenlund, 
Jönköping, kl. 13-19. Kvällen ett samtal med rep. 
från ungdomsorganisationer i länet 

 6-9 okt Bryssel, avresa från Landvetter 6 okt kl. 
17.35, tillbaka på Landvetter 9 okt 17.05, 
Information om tider och hotell delas ut. Program för 
dagarna diskuteras, bl.a. är ett besök på AER:s 
kontor bokat. Kontakt tas med Småland-
Blekingekontoret. Utförligt program kommer senare. 

§ 43 Resultat av senaste medborgarpanelen och 
presentation av principer för medborgardialog 
Sekreteraren redovisar resultatet av den senaste 
medborgarpanelen som genomfördes i mars och handlade 
om Kundcenter. Det var bara ungefär 230 personer som 
svarade på den enkäten trots att det numera är över 500 
personer i panelen. En sammanfattning av resultatet ligger 
på Landstingets hemsida. 
Principerna för medborgardialog är nu antagna av 
Landstingsstyrelsen och presenteras. 
Förslag på ämnen för kommande medborgarpaneler 
diskuteras och förslagen handlar bl. a. om taxor och zoner i 
Länstrafiken och frågor om Smålands Musik och teater. 

§ 44 Konferensredovisningar 
Ledamöterna lämnar information från följande konferenser: 

 Utveckling av styrsystem med medborgardialog 
 Kunskapsseminarium om Länstrafiken 
 Klimatkonferens 
 Demokratidag 
 Bibliotekskonferens  
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Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Tommy Bernevång Forsberg  Per-Olov Norlander  

 
 
 
 


