
 

  

 

 

PROTOKOLL 1(5) 

Diarienummer 

 
Allmänpolitiska utskottet §§ 23-32 
Tid: 2012-05-02 10:00-14:40 

Plats: Sessionssalen, Länsstyrelsen i Jönköpings län,      
Sal A Landstingets kansli 

Närvarande: Beslutande:  
Tommy Bernevång Forsberg, ordf KD 
Per Hansson FP 
Jarl Karlsson S 
Kjell Ekelund S 
Eva Eliasson S 
Annika Hansson S 
Maria Hörnsten S 
Björn Jonasson V 
Erik Lagärde KD 
Anders Gustafsson M 
Anders Gustafsson SD 
Per-Olof Norlander M 
Urban Persson M 
Lena Ahnstedt C 
Kerstin Klasson MP § 23, §§ 26-32 
 
Övriga  
Charlotte Jerkelund, sekreterare 
Lena Bohman-Hjelmstedt, sekreterare §§ 23-27 
Minoo Aktharzand, landshövding § 23 
Karin Mernelius, avdelningschef  § 23 
Nina Lindgren, integrationsutvecklare § 23 
Stefan Lundvall, miljöstrateg § 23 
Andreas Olsson, energi och klimatstrateg § 23 
  

§23 Studiebesök Länsstyrelsens utvecklingsavdelning 
Minoo Aktharzand hälsar välkommen till Länsstyrelsen. 
Karin Mernelius, Nina Lindgren, Stefan Lundvall och 
Andreas Olsson informerar utvecklingsavdelningens arbete 
med hållbar utveckling inom jämställdhet, integration och 
energi-omställning. 

§24  Justerare 
Utskottet utser Anders Gustafsson att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden.  

§25  Dagordning 
Förslaget till dagordning fastställs med tillägg av 
konferensinbjudningar. 
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§26  
 
LJ201
2/49 

Motion - Förenkla för kollektivtrafikresenärer - 
möjliggör laddning av kort på nätet! 
I en motion till fullmäktige föreslår Inga Jonasson, 
vänsterpartiet 
 
- att Länstrafiken ges uppdraget att undersöka möjligheterna 
att införa en tjänst som gör det möjligt att fylla på de olika 
typerna av Länstrafikens värde/periodkort via Internet.  
 
- att undersöka vilka ytterligare tjänster som bör finnas 
tillgängliga via nätet/webbutik 
 
Motionen har remitterats till allmänpolitiska utskottet för 
yttrande och diskuteras nu. När utskottets beredde motionen 
Ett kontantlöst biljettsystem i kollektivtrafiken meddelade 
länstrafiken att SMS-Internet laddning av busskort skulle 
införas senast 2011, som en åtgärd för att minska kontant-
hanteringen, detta har ännu inte genomförts. Efter beredning 
i finns ett förslag till yttrande som utskottet diskuterar och en 
mindre ändring görs.   
 
Beslut 
- utskottet beslutar att yttra sig enligt förslag, med den 
ändring som gjorts vid sammanträdet och därmed föreslå 
fullmäktige att bifalla motionen.  

§27  Allmänhetens frågestund 
Utskottets ordförande har tagit initiativ till en ändring av 
utskottets yttrande angående initiativet om införande av 
allmänhetens frågestund. Anledningen till detta är den 
möjlighet som kommunallagen ger fullmäktige att fatta 
beslut om möjligheter för andra än ledamöter att yttra sig vid 
fullmäktige.  
 
Beslut 
Utskottet beslutar att yttra sig enligt förslag och föreslå 
fullmäktige. 
 
- att för resterande del av mandatperioden komplettera 
gällande arbetsordning på så sätt att allmänhetens frågestund 
införs i samband med fullmäktiges sammanträden samt 
- att arbetsordningen även ska reglera formerna för hur 
allmänhetens frågestund skall genomföras. 
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§28  Regionalt trafikförsörjningsprogram  
Efter beredning i planeringsgruppen har ett förslag till 
yttrande över det regionala trafikförsörjningsprogrammet 
tagits fram. Vid utskottets diskussion yrkades på fattar man 
föreslås ett antal tillägg till yttrandet.  
 
- Tillägg angående samverkan med angränsande 
trafikmyndigheter. Utskottet bifaller tillägget 
- Tillägg angående granskning utifrån medborgarperspektiv. 
Utskottet bifaller tillägget. 
- Tillägg angående miljömål för fossilt bränsle. Utskottet 
bifaller tillägg.  
- Tillägg angående kommersiell trafik. Tommy Bernevång 
Forsberg (KD) yrkar för ett tillägg angående de ökade 
möjligheterna för kommersiell trafik. Jarl Karlsson (S) yrkar 
avslag på föreslaget tillägg. Vid omröstning finner 
ordföranden att utskottet bifaller tillägget. Votering begärs 
med följande propositionsordning.  
 
JA röstar de som bifaller Tommy Bernevångs Forsbergs 
yrkande. 
NEJ röstar de som bifaller Jarl Karlssons yrkande.  
 
JA röstar följande åtta ledamöter: Erik Lagärde (KD), 
Anders Gustafsson (M) Anders Gustafsson (SD), Per-Olof 
Norlander (M), Urban Persson (M), Lena Ahnstedt (C), Per 
Hansson (FP), Tommy Bernevång Forsberg (KD) 
 
NEJ röstar följande sex ledamöter: Jarl Karlsson (S) 
Kjell Ekelund (S), Eva Eliasson (S), Annika Hansson (S), 
Maria Hörnsten (S), Björn Jonasson (V) 
 
Kerstin Klasson (MP) avstår.  
 
Ordföranden finner att utskottet beslutat bifalla förslaget om 
tillägg angående ökade möjligheter för kommersiell trafik.  
 
Beslut: 
Utskottet beslutar att yttra sig enligt förelagt förslag med de 
tillägg som föreslagits vid sammanträdet. Planeringsgruppen 
får ansvar för den slutliga redigeringen.  
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Jarl Karlsson (S) vill att det förs till protokollet att 
möjligheterna för kommersiell trafik regleras i lagen för 
kollektivtrafik och att utskottet av den anledningen inte har 
anledning att yttra sig om detta.  

§29  Landstingets demokratiarbete  
Efter beredning i planeringsgruppen har ordföranden tagit 
fram ett förslag till skrivelse angående Landstingets 
demokratiarbete.  
 
Utskottet diskuterar tillägget och följande synpunkter kunde 
noteras:  
- tillägg angående folkhälsomål 1 om delaktighet och 
inflytande samt hänvisning till utvärderingen av 
demokratiprojektet vore önskvärt.  
- utskottet bör möta medborgare/ungdomar där de finns, 
finnas på plats vid olika arrangemang och förlägga egna 
arrangemang (tex demokratidag) till tex gymnasieskolor, 
eller folkhögskolor.  
- det kan finnas statliga medel för satsningar som rör 
ungdomsdemokrati. 
- hitta och diskutera frågor som engagerar. 
- det är viktigt att möta och engagera ungdomar.  
 
Ordföranden får i uppdrag att infoga synpunkter från 
utskottets diskussion till skrivelsen för fortsatt beredning i 
planeringsgruppen. Beslut fattas vid utskottets sammanträde 
den 18 juni.  

§30  Sammanträdesplanering 
29 maj 
- utskottet medverkar vid planeringsdelegationens 
sammanträde för en första information om landstingets 
miljöprogram 
 
18 juni 
- beredning av yttrande angående landstingets miljöprogram 
- beslut angående skrivelse om Landstingets demokratiarbete 
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§31  Konferensrapporter 
- Klimatförändringar, Effekter och anpassning i Jönköpings 
län. 17 april Högskolan i Jönköping.  Eva Eliasson, Per 
Hansson, Kjell Ekelund, Urban Persson, Lena Ahnstedt 
rapporterar 
- Demokratidagen 2012, 18 april SKL Stockholm. Erik 
Lagärde rapporterar. 
- European Citizens Forum, 26 april  AER och Landstinget i 
Jönköpings län. Maria Hörnsten rapporterar  

§32  Konferensinbjudningar  
-Hållbar upphandling, 30 maj Huskvarna, Länsstyrelsen i 
Jönköpings län och Miljörådet. Planeringsgruppen fattar 
beslut om eventuell medverkan från utskottet.   

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

Justeras 

 

Tommy Bernevång 
Forsberg 

Anders Gustafsson  
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