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Diarienummer

Allmänpolitiska utskottet §§ 45-56
Tid:

2013-09-10 kl. 13.00-16.45 och 18.00-19.30

Plats:

KFUM Ungdomens hus Jönköping

Närvarande:

Beslutande: Per Hansson (FP),
Håkan Sandgren (S),
Kerstin Klasson (MP),
Urban Persson (M), t.o.m. § 55
Anders Gustafsson (SD),
Anders Gustafsson (M),
Per-Olov Norlander (M), t.o.m. § 55
Lena Ahnstedt (C),
Erik Lagärde (KD), t.o.m. § 55
Eva Eliasson (S),
Annika Hansson (S),
Marie Johansson (KD) ersätter Tommy Bernevång
Forsberg (KD),
Kjell Ekelund (S),
Maria Hörnsten (S)
Övriga: Lena Bohman Hjelmstedt, sekreterare,
Oscar Liljebäck, folkhälsoplanerare t.o.m. § 47
Henrik Lindberg, föreningschef § 55
Anders ”Putte” Johansson § 55
Representanter från föreningslivet § 56: Alexandra
Dahlberg och Andreas Westman Sverok, Teresa
Sandberg Smålands Idrotten, Julia Odin och Jim
Gustafsson UNF, Josefine Carlsson Junis, Adrian
Ericsson SSU, Agnes Vungi, Björn Johansson och
Maria Grön Ungdom, Samir och Edina Okanovic
Bosniska föreningen i Gislaved, Sandra Serbiska
distriktsorganisationen, Lucas Bernevång Forsberg
KDU, Pernilla Stam Svenska kyrkans unga

Ej närvarande:

Mikael Ekvall (V)

§ 45

Val av justerare
Utskottet utser Lena Ahnstedt att justera protokollet
tillsammans med ordföranden.

§ 46

Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.
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Motionen – Hur har jämställdheten påverkats av
”vårdval”?
I en motion till fullmäktige föreslår Inga Jonasson,
Vänsterpartiet
- att genomföra och redovisa jämställdhetsanalyser inom alla
enheter inom vårdvalet, såväl privata som landstingsdrivna
- att analyserna skall omfatta ägare, ägarförhållanden,
medarbetare samt medborgar- och patientperspektivet.
Motionen har remitterats till Allmänpolitiska utskottet för
yttrande.
Oskar Liljebäck, folkhälsoplanerare, som arbetar i projektet
Hållbar jämställdhet medverkar vid mötet.
Oskar Liljebäck berättar att en hel del av den information
som efterfrågas i motionen går att få fram men att det
medför ett stort arbete. När det gäller de privata
vårdcentralerna finns uppgifter om ägandet men inte
uppgifter om löner och arbetsförhållanden. Det är inget man
begärt in från de privata vårdcentralerna. Dessa uppgifter
finns från de landstingsdrivna vårdcentralerna. När det gäller
patientperspektivet går det att få fram information om det
som är journalfört.
Utskottet diskuterar motionen och ställer frågor.
Beslut
Utskottet beslutar att uppdra till planeringsgruppen att
utarbeta ett förslag till svar på motionen.

§ 48
Dnr
LJ
2013/
1019

Anmälan av ny motion – Öppen scen på Spira för
allmänheten
I en motion till Landstingsfullmäktige föreslår Samuel
Godrén, Sverigedemokraterna
att pröva försök med ”öppen scen” på Spira och utvärdera
resultatet.
Motionen har remitterats till Allmänpolitiska utskottet för
yttrande och anmäls nu.
Motionen tas upp igen på Allmänpolitiska utskottets möte 18
nov på Spira då bl.a. teaterchefen och musikchefen från
Smålands Musik och Teater medverkar.

§ 49
Dnr
LJ

Motionen – Premiera samåkande medarbetare
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Mikael Ekvall,
Inga Jonasson och Per-Olof Bladh, Vänsterpartiet
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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 för
yttrande.
Planeringsgruppen har utarbetat ett förslag till yttrande som
innebär avslag på motionen där man pekar på att
landstingets främsta uppgift för att medverka till
miljövänliga resor är att arbeta för att arbetspendling med
kollektivtrafiken ska utvecklas och att det antagna
trafikförsörjningsprogrammet ska verkställas.
Förslaget till yttrande diskuteras.
Beslut
Utskottet beslutar att bifalla planeringsgruppens förslag till
yttrande. Utskottet beslutar att avslå motionen.
Utdrag: Landstingsfullmäktige

§ 50
Dnr
LJ
2012/
1299

Motionen – Stärk Landstingets kunskap och
kompetens om kemikaliers inverkan på barn
I en motion till fullmäktige föreslår Inga Jonasson,
Vänsterpartiet
att kompetensen inom Landstingets organisation, avseende
kemikalier, förstärks med sakkunniga inom området
att utöka barnhälsovårdens uppdrag till att även omfatta
följande:
att uppmärksamma och förebygga risker i barnets närmiljö
och samhället när det gäller hälsofarliga kemikalier.
Motionen har remitterats till Allmänpolitiska utskottet för
yttrande.
Vid tidigare möten har Landstingets
barnhälsovårdsöverläkare Carin Oldin medverkat samt
Ingela Helmfrid biolog och Bengt Ståhlbom
verksamhetschef från Arbets- och miljömedicin i Linköping.
Planeringsgruppen har utarbetat ett förslag till yttrande som
innebär att motionen anses besvarad. Förslaget diskuteras.
Utskotten vill ha vissa redaktionella ändringar och något
vassare formuleringar.
Miljörådets och Arbets- och miljömedicins roller i arbetet
diskuteras.
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Beslut
Utskottet beslutar att uppdra åt planeringsgruppen att
omarbeta förslaget till yttrande.

§ 51

Sammanträdesplanering
 8 okt, Bryssel
Programmet för resan är ännu inte helt klart men kommer att
skickas ut så fort som möjligt. Buss kommer att gå från
kansliet till Landvetter vid avfärd och tillbaka vid
hemkomst.
 18 nov, på Spira med bl.a. behandling av motionen
om Öppen scen
 16 dec, ev. i Eksjö

§ 52

Landstinget 150 år, bemanning 21 sep
Lördagen den 21 september firas Landstingets 150-års
jubileum med öppet hus på sjukhusen. Förtroendevalda
medverkar vid jubileet genom att finnas på plats för frågor
och diskussion och för att marknadsföra medborgarpanelen.
Den som inte har anmält sin medverkan och har möjlighet
att vara med någon gång mellan kl. 10 och kl. 15 anmäler
detta till sekreteraren.

§ 53

Europeiska veckan för lokal demokrati 14-20 oktober
Utskottet hade planerat aktiviteter på landstingets
folkhögskolor under veckan med besök av EUparlamentariker. Ordföranden hade tidigare fått svar från Alf
Svensson om medverkan under veckan men har nu fått
återbud om detta. EU-parlamentariker Anna Hedh kommer
ev. att besöka Sörängens folkhögskola men det finns
fortfarande lite oklarheter kring detta.

§ 54

Kursinbjudningar
 31 oktober, Medborgardialog som del i styr- och
ledningsprocesser
Den som inte anmält sig kan fortfarande göra det till
sekreteraren.

§ 55

Presentation av KFUM:s verksamhet
Föreningschef Henrik Lindberg KFUM Jönköping berättar
om all den verksamhet man bedriver främst i ungdomens
Sign

PROTOKOLL

5(6)

Allmänpolitiska utskottet §§ 45-56
Tid:

2013-09-10 kl. 13.00-16.45 och 18.00-19.30
hus. Man kallar huset Visionens hus och i lokalerna finns
gymnastiksal, replokaler för musikgrupper,
sammanträdesrum, kafeteria och skateboardhall m.m.
Utskottet visas runt i lokalerna av Anders ”Putte” Johansson.

§ 56

Ungdomars syn på demokrati
Utskottet har ett samtal med ungdomar och ungdomsledare
från ett tiotal föreningar. Efter en presentationsrunda vidtar
en diskussion med utgångspunkt kring frågan om hur
ungdomar ser på demokrati och politik.
En mängd synpunkter framkommer bl.a.:
 Bland de ungdomar som spelar dataspel finns en del
näthat och sexistiska kommentarer till tjejer som
spelar
 På Dreamhack deltar knappt några vuxna
 Gör detta med demokrati roligt
 Utbilda kring demokrati både i föreningslivet och i
skolan
 Få ungdomar deltar i årsmöten
 Viktigt med en tydlig värdegrund
 De politiska ungdomsförbunden har för små anslag
 Skolan är dålig på att utbilda om demokrati
 Media visar en negativ bild av politiker
 Det finns en uppgivenhet bland ungdomar, man tror
inte man kan påverka
 Det är ingen brist på åsikter bland ungdomar
 Barn får välja för mycket själva
 Det behövs ett nytänkande, modernare, ej lokalt mer
globalt
 Man ser politiker som en speciell ras
 Demokrati är inte bara att rösta vart fjärde år
 Ungdomar vet inte vad demokrati är
 Det behövs en ny 68-rörelse
 Får elevråden påverka något viktigt?
 Olika syn på hur elevråden kan/ska användas
 Ungdomar behöver lära sig demokrati på olika sätt i
föreningsliv och i övriga samhället så att man fattar
vad det är
 En del tror att demokrati handlar om att man får göra
vad man vill
 Föräldrarna har en viktig roll
 Detta är ett vuxenproblem
Sign

PROTOKOLL

6(6)

Allmänpolitiska utskottet §§ 45-56
Tid:

2013-09-10 kl. 13.00-16.45 och 18.00-19.30





Demokrati innebär både rättigheter och skyldigheter
Rösträttsåldern behöver höjas, man vet för lite när
man är 18 år.
Rösträttsålderns skulle sänkas för att få ungdomar
intresserade av dessa frågor tidigare
De dataspelande ungdomarna tillhör inga ”vanliga”
föreningar och har inga lokaler för att arrangera sina
LAN.

Vid protokollet

Lena Bohman Hjelmstedt
Justeras

Per Hansson

Lena Ahnstedt

Sign

