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PROTOKOLL 1(6) 

Diarienummer 

 
Allmänpolitiska utskottet §§ 11-24 
Tid: 2013-03-11 kl. 09.00-14.30 

Plats: Gnosjö kommunhus 

Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg (KD), 
Björn Jonasson (V) ersätter Mikael Ekvall (V),  
Eva Eliasson (S) t.o.m. § 14,  
Annika Hansson (S),  
Maria Hörnsten (S),  
Jarl Karlsson (S),  
Kjell Ekelund (S),  
Lena Ahnstedt (C),  
Kerstin Klasson (MP),  
Per-Olov Norlander (M),  
Erik Lagärde (KD),  
Per Hansson (FP),  
Anders Gustafsson (SD),  
Torbjörn Laang (S) ersätter Eva Eliasson (S) från § 
15 
Ersättare: Torbjörn Laang (S) § 11-14 
 
Övriga: Arne Ottosson, kommunstyrelsens 
ordförande Gnosjö, t.o.m. § 14 
Karl Lindow, näringslivsutvecklare Gnosjö 
kommun, t.o.m. § 14 
Stefan Larsson, samhällsutvecklare Gnosjö 
kommun, t.o.m. § 13 
Lena Bohman Hjelmstedt, utskottssekreterare 
 

Ej närvarande: Urban Persson (M) 
Anders Gustafsson (M)  

§ 11 Val av justerare 
Utskottet utser Annika Hansson att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden. 

§ 12 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag 

§ 13 Information om Gnosjö kommun, kommunens 
näringsliv och yrkesåret 
Arne Ottosson kommunstyrelsens ordförande i Gnosjö 
hälsar välkommen till kommunen. Arne Ottosson informerar 
tillsammans med Karl Lindow, näringslivsutvecklare om 
Gnosjö kommun. Kommunen har ca 9400 invånare, ca 25 % 
invandrare och en stor inpendling.  
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Det finns ca 400 företag i kommunen de flesta små och 
många med stor export. Man har också flera verksamheter i 
kommunen som drar mycket turister som High Chaparral, 
Store Mosse, Töllstorps industrimuseum m.m. 
Stefan Larsson, samhällsutvecklare i kommunen informerar 
om satsningen på Yrkesåret som man gjort tillsammans med 
IF Metall och hela GGVV-regionen. Satsningen handlar om 
att få in arbetslösa ungdomar i industrijobb efter gymnasiet 
genom en kombination av utbildning och praktik under 16 
veckor. 

§ 14 Studiebesök på Holmgrens Metall 
Utskottet besöker Holmgrens Metall och får information och 
gör en rundvandring. Ingemar Holmgren och Hans 
Hörnmark berättar att företaget grundades i början av 1900-
talet och ägs sedan 2006 av Aalberts Industries i Holland. 
Man tillverkar bl. a rördelar för VVS och beslag till den 
marina branschen. 
 

§ 15 
Dnr 
LJ 
2013/ 
110 

Anmälan av ny motion – Underlätta budgetarbetet, 
implementera ”budgetsimulator” 
I en motion till fullmäktige föreslår Samuel Godrén, 
Sverigedemokraterna att 
-implementera någon form av budgetsimulator på hemsidan, 
i informativt syfte, där medborgarna får ge sin syn på vad 
som är viktigt att prioritera. 
Motionen har remitterats till Allmänpolitiska utskottet och 
anmäls nu. 
 
Beslut 
Utskottet beslutar att vidare beredning sker vid utskottets 
sammanträde i maj. 
 

§ 16 
Dnr 
LJ 
2013/ 
154 

Anmälan av ny motion – 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. 
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Motionen har remitterats till Allmänpolitiska utskottet och 
anmäls nu.  
 
Beslut 
Utskottet beslutar att vidare beredning sker vid utskottets 
sammanträde i maj. 
 

§ 17  Årsredovisning 2012 
Utskottet tar del av årsredovisning och ekonomiskt utfall för 
utskottets verksamhet under 2012.  
 
Beslut 
Utskottet beslutar att överlämna årsredovisningen till 
Landstingsstyrelsen. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 18 
Dnr 
LJ 
2012/ 
802 

Motionen – skapa ett skydd för ”Visselblåsare” i 
Landstinget i Jönköpings län. 
I en motion till fullmäktige föreslår Inga Jonasson och 
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet 
- att Landstinget i Jönköpings län undersöker möjligheten att 
införa en oberoende mottagarfunktion för den som avslöjar 
brister i Landstingets verksamhet eller i verksamheter som 
finansieras av Landstinget 
- att uppmärksamma och belöna medarbetare som visat 
civilkurage i arbetet, genom att ett civilkuragepris inrättas. 
 
Motionen har remitterats till allmänpolitiska utskottet för 
yttrande. 
Planeringsgruppen har utarbetat ett förslag till yttrande som 
diskuteras. 
Utskottet diskuterar ärendet och framför allt frågan om vad 
som kan skrivas in i regelboken för vårdval. Förslag lämnas 
om att förtydligande bör göras i regelboken om 
meddelarfrihet och meddelarskydd. 
 
Björn Jonasson yrkar bifall till motionen. 
 
Jarl Karlsson yrkar att motionen återremitteras för 
komplettering enligt yttrandet ovan. 
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Beslut 
Utskottet beslutar att återremittera motionen till 
planeringsgruppen för fortsatt beredning enligt förslag. 

§ 19 
Dnr 
LJ 
2012/ 
1385 

Motionen – Utöka friskvårdsbidraget 
I en motion till fullmäktige föreslår Per-Olof Blad, Mikael 
Ekvall och Inga Jonasson, Vänsterpartiet 
- att Landstinget i Jönköpings län justerar upp 
friskvårdsbidraget från 500 kr till 1700/år 
- att förändringen justeras i friskvårdspolicyn. 
 
Motionen har remitterats till Allmänpolitiska utskottet för 
yttrande. 
Planeringsgruppen har utarbetat ett förslag till yttrande som 
diskuteras. 
Yttrandeförslaget diskuteras. Förslag lämnas att som 
faktapunkt också notera försöksverksamheten inom 
tandvården. 
Under motionens behandling yrkar Jarl Karlsson att 
planeringsgruppens förslag i andra att-satsen kompletteras 
med ”…i nivå med närliggande landsting”. 
 
Beslut 
Utskottet beslutar att bifalla tillägget under faktapunkterna, 
att avslå Jarl Karlssons yrkande samt att i övrigt bifalla 
förelagt förslag till yttrande samt att anse motionen 
besvarad. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 
 

§ 20 Underlag för Flerårsplan 2015-2016 
Planeringsgruppen har utarbetat ett förslag till underlag för 
Flerårsplan som diskuteras. Några redaktionella ändringar 
föreslås. 
Björn Jonasson (V) yrkar på att en mening under 
Kollektivtrafik och infrastruktur om rabatterade busskort 
ändras till att detta ska gälla för ungdom upp till 25 år och 
för äldre över 65 år och inte över 75 år som det står i 
förslaget. 
 
Beslut 
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Ordföranden ställer planeringsgruppens förslag mot Björn 
Jonassons yrkande och finner att utskottet beslutar att bifalla 
planeringsgruppens förslag. 
Utskottet beslutar att i övrigt bifalla förelagt förslag till 
skrivning angående flerårsplanenen och att godkänna 
underlaget till flerårsplan.  
Reservation Björn Jonasson (V) till förmån för eget yrkande. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 21 Sammanträdesplanering 
Kommande sammanträden: 

• 9 april på Regionens Hus Jönköping med 
föredragning från Länstrafiken, Smålands turism, 
Regionförbundet och Miljömedicin 

• 23 maj Visning av Länsmuseet och sammanträde i 
museets lokaler 

• 10 sep ungdomsfrågor och demokrati med inbjudna 
föreningar ev. på Spira, under eftermiddag-kväll 

• 6-9 okt ev. Bryssel ansökan skall göras till 
Landstingsstyrelsens beredning om att få göra 
utlandsresa. 
 

§ 22 Kursinbjudan 
• Hur ser framtidens vård, skola och omsorg ut? 

Svensk näringsliv arrangerar konferens kring 
upphandlingsfrågor 3 april 

 
Beslut 
Utskottet beslutar att Per-Olov Norlander, Erik Lagärde och 
en representant från oppositionen erbjuds delta. 
 

§ 23 Medborgarkontakter 
Lena Ahnstedt ställer frågan om hur det gick vid de tillfällen 
då flera av Landstingsfullmäktiges ledamöter var ute på ett 
flertal platser och försökte få fler namn till 
Medborgarpanelen. 
Ordföranden meddelar att det kommit in ganska många 
namn men det finns inget sammanräknat antal ännu. Det går 
fortfarande bra att lämna in fler e-postadresser. Nästa 
medborgarpanel kommer att handla om det nya 
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Kontaktcentret. 
 

§ 24 Ny ledamot i APU 
Jarl Karlsson meddelar att han inte längre kommer att vara 
ledamot i Allmänpolitiska utskottet. Han kommer att ersättas 
av Håkan Sandgren.  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Tommy Bernevång Forsberg Annika Hansson  
 
 
 
 
 


