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Tid:
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Plats:

Landstingets kansli, sal A

Närvarande:

Beslutande:
Tommy Bernevång, ordf (KD)
Per Hansson (FP)
Jarl Karlsson (S)
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)
Anders Gustafsson (SD)
Per-Olov Norlander (M)
Urban Persson (M)
Adjungerade:
Jörgen Lindvall, kulturchef Landstinget § 42
Övriga:
Charlotte Jerkelund, sekreterare

40

Dagordning
Förslaget till dagordning godkänns med tillägg av
information om demokratidag och kommande sammanträde
under övriga frågor.

41

Justerare
Utskottet utser Per Hansson att justera protokollet
tillsammans med ordföranden.
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42

Regional Kulturplan 2012-2014
Landstingets kulturchef Jörgen Lindvall redogör och svarar
på frågor om bakgrund, arbetsprocess och remissvar på den
regionala kulturplanen. Utskottet diskuterar kulturplanen
och ger planeringsgruppen i uppdrag att utifrån
diskussionen och framkomna synpunkter lämna yttrande på
kulturplanen.

43

Motioner - Landstinget i Jönköpings län – bäst i
Sverige på miljöarbete?
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Per-Olof
Bladh, Mikael Ekwall och Inga Jonasson vänsterpartiet
- att landstingsstyrelsen ges uppdraget att ta fram en
redovisning över hur Landstinget i Jönköpings län hävdar
sig i jämförelse med landets landsting och regioner inom
miljöområdet.
- att resultatet snarast återredovisas till
landstingsfullmäktige.
- att resultatet används för att konkretisera och planera
Landstingets miljöarbete med målet att bli ledande i Sverige
på detta område.
Motionen har remitterats till allmänpolitiska utskottet för
yttrande. Vid utskottets sammanträde den 23 maj deltog
Landstingets miljöchef för att informera om
förutsättningarna för nationella jämförelser. Efter beredning
i planeringsgruppen finns ett förslag till yttrande.
Mikael Ekwall (V) yrkar bifall till motionen.
Tommy Bernevång Forsberg (KD) yrkar för att utskottet
ska yttra sig enligt förslag.

Utskottet beslutar
- att avge yttrande i enlighet med planeringsgruppens
förslag att motionen ska anses besvarad.
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Övriga frågor
Sekreteraren informerar om demokratidagen den 5
september och om planeringen inför sammanträdet den 20
september.

Vid protokollet

Charlotte Jerkelund

Justeras

Tommy Bernevång
Forsberg

Per Hansson

