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Plats: Landstingets kansli sal C 
 

Närvarande: Beslutande: 
Per Hansson (FP) 
Marie Johansson (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) 
Anne Karlsson (SD) 
Per-Olov Norlander (M)  
Urban Persson (M) 
 
Övriga:  
Charlotte Jerkelund, sekreterare 
Benny Blick § 7 
Ivana Abrahamsson § 7 
Anders Liif  § 8 

 § 1 Justerare 
Utskottet utser Lena Ahnstedt att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden.  

2 Dagordning 
Förslaget till dagordning fastställs.  

3 Flerårsplaneyttrande  
Utskottet diskuterar uppslag för det kommande 
flerårsplaneyttrande bland annat: 
betydelsen av en ökad tjänstesektor, turismnäringen, 
närproducerad och ekologisk mat, revidering av 
landstingets miljöprogram.  
 
Beredning fortsätter i planeringsgruppen.   
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4 Ny struktur för mänskliga rättigheter SoU 2010:70 
Utskottet har fått i uppdrag att yttra sig över utredningen Ny 
struktur för mänskliga rättigheter. Utskottet ger 
planeringsgruppen i uppdrag att arbeta fram ett förslag till 
yttrande. 

5 Sammanträdesplanering 
 
28 februari 
- Carl-Johan Sjöberg, Länstrafiken i Jönköpings län 
- Lena Larsson, Smålands turism 
- plats förslagsvis Regionens hus 
 
 
Uppslag för kommande sammanträden teman och 
studiebesök:  
- att APU fortsätter med sina kommunbesök, eventuellt 
Habo 
- regionfrågan  
- Växjö med  norra Europas största energikontor 
- arbetsmarknadsfrågor 
- Qulturum, Futurum 

6 Demokratidag 
Utskottet fastställer datum till 11 april. Beredning fortsätter 
i planeringsgruppen en första inbjudan bör gå ut under  
februari månad.  

7 
LK10-
0262 

Motion – satsa på vindkraft 
I en motion till fullmäktige föreslår Marcus Eskdahl och 
Kjell Ekelund socialdemokraterna 
 
- att Landstinget i Jönköpings län utreder möjligheten att 
aktivt satsa på vindkraftsproduktion i vårt län.  
 
Motionen har skickats till allmänpolitiska utskottet för ett 
yttrande.  
 
Tidigare har utskottet yttrat sig över motionen Låt sol och 
vind förse offentlig sektor med energi LK07-0197, denna 
motion hade delvis andra intentioner, den handlade dels om 
fler energislag, dels om att landstinget i ökad utsträckning 
skulle konsumera förnybara energislag.  
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Den nuvarande motionen fokuserar istället på produktion 
av vindkraft.  
 
Allmänpolitiska utskottet diskuterade motionen vid sitt 
sammanträde den 29 oktober. Bland annat om motionen 
syftar till att Landstinget själv ska producera el, eller om 
Landstinget på andra sätt ska bidra till ökad vindkraft? Det 
påpekas att man i beredningen av motionen bör undersöka 
reglerna för konsumtion av egenproducerad el samt 
information om förstudien för ett regionalt energikontor.  
 
Benny Blick, teknisk chef Landstingsfastigheter medverkar 
och berättar om landstingets arbete med energi och utfallet 
på de investeringar som gjorts. Se bilaga 1  
 
Ivana Abrahamsson, miljöchef Landstinget i Jönköpings 
län, ger en bakgrund till motionen gällande lagstiftning, 
mål på svensk och europeisk nivå och nuvarande 
produktion. Se bilaga 2 
 
Utskottet diskuterar motionen och återremitterar den för 
fortsatt beredning i planeringsgruppen.  

8 

 

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. 
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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.  
 
Utskottet har bjudit in personaldirektör Anders Liif som 
berättar om antalet lönebidragsanställningar i Landstinget, 
diskrimineringslagstiftning, hur rekryteringsprocessen ser 
ut och vilket stöd chefer får för detta Landstinget. 
 
Utskottet diskuterar motionen. Det påpekas att 
funktionsnedsättning inte nödvändigtvis betyder att 
arbetsförmågan påverkas negativt och att anpassning av 
arbetsplatsen kan undanröja funktionshinder. Det föreslås 
att HSO (handikapprörelsens samorganisation) bjuds in till 
utskottet för att ge sin syn på motionen.  
 
Beredning fortsätter i planeringsgruppen, sekreteraren får i 
uppdrag att bjuda in representanter för HSO till utskottet.  
 

9 Konferensinbjudningar 
Demokratidag 2011,  SKL, 14 april 2011,  Stockholm          
Utskottet beslutar att nya medlemmar prioriteras för 
deltagande.  För utskottet deltar:  
Anne Karlsson, Malin Wengholm, Lena Ahnstedt, Eva 
Eliasson, Annika Hansson, Urban Persson 
 
Tankesmedjor Regionala trafikförsörjningsprogram 2011  
För utskottet deltar:  
14 februari Malmö: Jan-Erik Lagärde  
2 mars Alvesta: Urban Persson, Anne Karlsson, Kjell 
Ekelund, Malin Wengholm 
3 mars Göteborg: Maria Hörnsten  
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Klimatkonferens: Transporter och resor – vår största 
klimatutmaning! 7 april 2011, Jönköping  
För utskottet deltar: Kerstin Klasson, Lena Ahnstedt, Urban 
Persson, Kjell Ekelund, Per-Olov Norlander, Malin 
Wengholm, Jan-Erik Lagärde,  Annika Hansson, Per 
Hansson, Anne Karlsson, Eva Eliasson, Maria Hörnsten 
 
  

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

Justeras 

Per Hansson Lena Ahnstedt 

 
 
 


