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PROTOKOLL 1(4) 

Diarienummer 

 
Allmänpolitiska utskottet §§ 57- 66 
Tid: 2013-10-08 kl. 16.30-17.30 

Plats: Hotell Renaissance Bryssel 

Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg (KD),  
Per Hansson (FP),  
Håkan Sandgren (S),  
Kjell Ekelund (S),  
Maria Hörnsten (S),  
Erik Lagärde (KD),  
Annika Hansson (S),  
Per-Olov Norlander (M),  
Urban Persson (M),  
Eva Eliasson (S),  
Anders Gustafsson (M),  
Anders Gustafsson (SD),  
Kerstin Klasson (MP) 
Övriga: Lena Bohman Hjelmstedt, sekreterare 
 

Ej närvarande: Lena Ahnstedt (C) 
Mikael Ekvall (V)  

§ 57 Val av justerare 
Utskottet utser Urban Persson att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden. 

§ 58 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 

§ 59 
Dnr 
LJ 
2012/ 
1299 

Motionen – Stärk Landstinget 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. 
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Vid föregående möte med Allmänpolitiska utskottet  
2013-09-10 diskuterades ett förslag till yttrande och 
utskottet ville då ha vissa förändringar bl.a. om miljörådets 
roll i arbetet. Planeringsgruppen har nu omarbetat förslaget 
till yttrande något och förslaget innebär att motionen anses 
besvarad. Förslaget diskuteras. 
Erik Lagärde framför att texten om Miljörådet ska ändras 
från bör involveras till ska involveras. 
 
Beslut 
Utskottet beslutar att bifalla denna ändring samt att i övrigt 
bifalla förelagt förslag till yttrande samt att anse motionen 
besvarad.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 60 
Dnr 
LJ 
2013/ 
1158 

Anmälan av ny motion – Bussiga utflykter – berikande 
och stimulerande 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Per-Olof 
Bladh, Mikael Ekvall och Inga Jonasson, Vänsterpartiet 
att Landstinget i Jönköpings län tillsammans med 
Länstrafiken utreder möjligheten till att inrätta en 
verksamhet liknande Kalmar läns ”Solbussen”. 
Verksamheten går ut på att långvarigt sjuka och 
funktionshindrade skall ges möjlighet att åka på utflykter 
och resor i en specialbyggd buss anpassad efter de resandes 
behov. 
Motionen har remitterats till Allmänpolitiska utskottet för 
yttrande och anmäls nu. 
Kjell Ekelund meddelar att Jönköpings kommun har bussar i 
mindre storlek som används av t.ex. servicehus. 
Ordföranden meddelar att den buss som finns i Kalmar läns 
landsting kan bokas av äldreboenden för flerdygnsresor och 
att äldreboendena då får betala fullpris. Ordföranden frågar 
sig också om detta inte är en kommunal fråga. 
 
Beslut 
Utskottet beslutar att skicka motionen till Länstrafiken för 
synpunkter och att ta upp ärendet igen vid ett senare 
sammanträde. 

§ 61 Anmälan av ny motion – Länstrafiken+ turism=sant! 
I en motion till Landstingsfullmäktige föreslår Inga 
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Dnr 
LJ 
2013/ 
1265 

Jonasson, Per-Olof Bladh och Mikael Ekvall, Vänsterpartiet 
att Landstingsstyrelsen uppdrar till Länstrafiken att i 
samverkan med berörda ta fram ett ”länet runt-kort” och 
andra lämpliga erbjudanden avsedda att stärka turismen, 
givetvis till ett rimligt pris, som ett första steg i att utveckla 
kollektivtrafiken/turismen i länet. 
Motionen har remitterats till Allmänpolitiska utskottet för 
yttrande och anmäls nu. 
 
Beslut 
Utskottet beslutar att skicka motionen för synpunkter till 
Länstrafiken och till Smålands Turism AB. 

§ 62 Sammanträdesplanering 
• 18 nov sammanträde på Spira med information om 

Smålands Musik och Teater och behandling av 
motionen Öppen scen 

• 16 dec i Eksjö med inslag om kultur och 
medborgardialog 

Sammanträdesplaneringen inför 2014 görs så snart som 
möjligt och helst ska inga sammanträden ligga i maj och 
aug-sep p.g.a. de val som infaller dessa månader. 

§ 63 Europeiska veckan för lokal demokrati 
Alf Svensson kommer inte att medverka under veckan men 
Anna Hedh (S) kommer att prata om EU och demokrati på 
Sörängens folkhögskola 14 okt kl. 13.00. Besöket är öppet 
inte bara för skolans elever och personal utan också för 
allmänheten. 

§ 64 Kursinbjudan 
Till utbildningen om Medborgardialog den 31 okt är ca 30 
förtroendevalda anmälda. 

§ 65 Rapport från projektet ”Utveckling av styrsystem för 
Medborgardialog” 
Ordförande meddelar att planeringsgruppen har deltagit i 
SKL:s utbildning inom detta projekt. Där har man bl.a. 
diskuterat olika sätt att kommunicera med medborgarna inte 
bara genom medborgarpaneler. Det finns många olika sätt 
och det behöver inte alltid vara så väldigt stora grupper man 
träffar eller har kontakter med. 
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§ 66 Rapport från Landstinget 150 år 
Flera av utskottets ledamöter deltog denna dag i firandet på 
de olika sjukhusen men det var inte så särskilt många 
besökare denna dag. Man lyckades heller inte få in så många 
nya e-postadresser till medborgarpanelen. Ett förslag från 
utskottet är att försöka samla in flera adresser till panelen vid 
sammanhang när det är mycket folk i rörelse i kommunerna 
som t.ex. vid marknader.  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Tommy Bernevång Forsberg Urban Persson  
 
 


