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Landstingsfullmäktige 

Årsredovisning allmänpolitiska utskottet 
2013 
Organisation och uppgifter  
Allmänpolitiska utskottet är organiserat och arbetar enligt ”Arbetsordning för 
landstingsfullmäktige, reglementen och delegationsbestämmelser 2010-2014”. 
 
Landstingsfullmäktiges utskott har i uppgift att arbeta med frågor som ur ett 
medborgarperspektiv bedöms vara väsentliga för utvecklingen inom respektive 
beredningsområde. Utskottens redovisningar utgör därmed underlag för 
landstingsstyrelsens förslag till fullmäktige vad avser bland annat Landstingets 
flerårsplan och behandling av motioner. Utskotten ska till landstingsstyrelsen avge 
yttranden över de motioner som remitteras till utskott samt i principiellt viktiga 
ärenden om tid medges. Utskotten ska även kunna initiera ärenden till 
fullmäktige. 
 
För samtliga utskott gäller att med utgångspunkt från rollen som medborgar- 
företrädare fokusera på medborgardialog och demokratiarbete.   
 
Allmänpolitiska utskottet ska hantera de frågor/uppgifter som åvilar 
landstingsfullmäktige och som omfattar utbildning, kultur, miljö, trafik och 
infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och forskning.  
 
En prioriterad uppgift för utskottet är insatser som kan stärka och utveckla en 
fungerande demokrati samt ha ett särskilt ansvar för utvecklingen av arbetet med 
demokratifrågor och medborgardialog. 
 

Ledamöter och kansli 
Utskottet har 15 ledamöter: Tommy Bernevång Forsberg (KD) ordförande, Per 
Hansson (FP) 1:e vice ordförande, Jarl Karlsson (S) ersatt i mars med Håkan 
Sandgren (S) 2:e vice ordförande,  
Kjell Ekelund (S), Maria Hörnsten (S), Erik Lagärde (KD), Annika Hansson (S), 
Per-Olov Norlander (M), Urban Persson (M), Eva Eliasson (S), Lena Ahnstedt 
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(C), Anders Gustafsson (M), Anders Gustafsson (SD), Mikael Ekvall (V), Kerstin 
Klasson (MP)          
     
Utskottet har haft en planeringsgrupp med tre ledamöter: 
Tommy Bernevång Forsberg (KD) ordförande, Per Hansson (FP) 1:e vice 
ordförande, Jarl Karlsson (S) 2:e vice ordförande ersatt under året med Håkan 
Sandgren (S) 
 
Utskottet har även 15 ersättare: Torbjörn Lang (S), Magnus Dauhn (S), ersatt 
under året med Johanna Gustavsson (S) Marie Jonasson (S), Jeanette Söderström 
(S), Eilert Gustavsson ersatt under året med Michael Bucht (S), Lennart Bogren 
(C), Cecilia Jonsson (FP), Charlotte Aschan (M) ersatt under året med Kjell 
Gunnarsson (M), Bertil Nilsson (M), Rigo Fredriksson (M), Staffan Bäckelid 
(KD), Marie Johansson (KD), Peter Lundvall (MP) Björn Jonasson (V), Kristina 
Winberg (SD) ersatt under året med Samuel Godrén 
 
Utskottets arbetsuppgifter och ledamöter finns presenterade på landstingets 
hemsida. 
 
Sekreterare i utskottet har varit Lena Bohman Hjelmstedt, kansliavdelningen  

Sammanträden 
Utskottet har haft åtta sammanträden under året och planeringsgruppen har haft 
nio sammanträden.  
Utskottet har i samband med sammanträden besökt Gnosjö kommun inkl. besök 
på Holmgrens Metall, Regionens hus (Länstrafiken, Regionförbundet, Smålands 
Turism), Länsmuseet, KFUM ungdomens hus, Bryssel (flera studiebesök), 
Smålands Musik och Teater (Spira) och Eksjö kommun inkl. besök på Eksjö 
Museum och Aschanska gården.  
 
Utskottets planeringsgrupp har även haft överläggningar med 
planeringsdelegationen och med Landstingsfullmäktiges presidium. 

Studieresa 
Allmänpolitiska utskottet genomförde en studieresa till Bryssel 6-9 oktober. 
Utskottet besökte och fick föredragningar kring bl.a. AER, EU-parlamentet, 
Regionkommittén, Småland-Blekinge kontoret, Open Days (seminarier), Västra 
Götalandsregionens Brysselkontor och Svenska representationen.  

Medborgardialog 
Utskottets planeringsgrupp och en representant från Landstingsstyrelsen utgör 
tillsammans med tjänstemän på kansli- och informationsavdelning styrgrupp för 
medborgardialog och har med godkännande av Landstingsstyrelsen varit med i 
SKL-projektet Styrsystem med medborgardialog. 
Utskottets ledamöter har under året tillsammans med övriga utskotts ledamöter 
samlat in fler e-postadresser från länsinvånare till medborgarpanelen. 
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Under ett av höstens utskottsmöten bjöds ungdomar från föreningslivet in till en 
diskussion om ungdomars syn på demokrati.  
Under europeiska veckan för lokal demokrati i oktober bjöd utskotten in EU-
parlamentariker Anna Hedh (S) till Sörängens folkhögskola för en diskussion med 
elever och personal kring EU och demokrati. 
Dessutom har APU arrangerat en konferens under hösten kring Medborgardialog 
för fullmäktiges ledamöter med deltagande från SKL. 

Ärenden  

Yttranden över motioner 
-Stärk landstingets kunskap och kompetens om kemikaliers inverkan på barn, Inga 
Jonasson (V) 
- Utöka friskvårdsbidraget, Per-Olof Bladh, Mikael Ekvall och Inga Jonasson (V) 
- Skapa ett skydd för ”Visselblåsare” i Landstinget i Jönköpings län, Inga 
Jonasson och Mikael Ekvall (V) 
- Hur har jämställdheten påverkats av ”vårdval”?, Inga Jonasson (V) 
- Premiera samåkande medarbetare, Mikael Ekvall, Inga Jonasson och Per-Olof 
Bladh (V) 
-Öppen scen på Spira för allmänheten, Samuel Godrén (SD) 
- Underlätta budgetarbetet, implementera ”budgetsimulator”, Samuel Godrén 
(SD) 
- Bussiga utflykter- berikande och stimulerande, Per-Olof Bladh, Mikael Ekvall 
och Inga Jonasson (V), pågående arbete 
- Länstrafiken+turism=sant!, Inga Jonasson, Per-Olof Bladh och Mikael Ekvall 
(V), pågående arbete 
- Jämställt Landstingsfullmäktige i Jönköpings län?, Inga Jonasson (V), pågående 
arbete 

Övrigt  
Utskottet har även arbetat med: 
- Underlag för Landstingets flerårsplan 2015-2016 

Deltagande i kurser, konferenser, seminarier med mera 
 Utskottets ledamöter har under året deltagit i ett antal kurs-, konferens- och 

seminarieaktiviteter för utskottets räkning. Som exempel kan nämnas:  
  

• Kemikaliefrågan idag – vad är problemet och vem har ansvaret? 
• Kulturting 
• Klimatet – vad har hänt på tio år och vad gör vi nu? 
• Demokratidagen 
• Utveckling av styrsystem med medborgardialog 
• Kunskapsseminarium om Länstrafiken 
• Landstingets miljödag 
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 Rapporter från deltagandet i aktiviteterna har lämnats vid utskottets 
sammanträden.  

Ekonomi 
 Den ekonomiska ramen för Allmänpolitiska utskottet har under 2013 varit 
  120 000 kronor detta har dock överskridits med 49 000 kronor, men efter 

tillskjutna medel från landstingsstyrelsen på 35 000 för deltagande i SKL-
projektet ”Utveckling av styrsystem för medborgardialog” blir underskottet 
knappt 15 000 kronor.  
 
 
 
 
 
ALLMÄNPOLITISKA UTSKOTTET 
 
 
 
 
 
Tommy Bernevång Forsberg  Lena Bohman Hjelmstedt 
Ordförande    Utskottssekreterare  



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 

 

Allmänpolitiska utskottet §§ 8-17 
Tid: 2014-03-04 kl. 11.00-14.30 
 
Plats: Landstingets kansli, sal C 

§ 10 
Dnr LJ 
2014/ 
153 

Årsredovisning 2013 
Utskottet tar del av årsredovisning och ekonomiskt utfall för 
utskottets verksamhet under 2013. 
 
Beslut 
Utskottet beslutar  
att överlämna årsredovisningen till landstingsfullmäktige. 
 
Utdrag: Landstingsfullmäktige 

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Tommy Bernevång Forsberg Anders Gustafsson  

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Anneli Andersson 
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