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Diarienummer

Allmänpolitiska utskottet §§ 42-47
Tid:

2014-11-17 kl. 10.00-14.30

Plats:

Tenhults naturbruksgymnasium

Närvarande:

Beslutande: Per Hansson (FP),
Håkan Sandgren (S),
Kjell Ekelund (S),
Jeanette Söderström (S) ersätter Maria Hörnsten
(S),
Erik Lagärde (KD),
Annika Hansson (S),
Per-Olov Norlander (M),
Urban Persson (M),
Torbjörn Laang (S) ersätter Eva Eliasson (S),
Lena Ahnstedt (C),
Anders Gustafsson (M),
Anders Gustafsson (SD),
Kerstin Klasson (MP),
Björn Jonasson (V) ersätter Mikael Ekvall (V),
Övriga: Malin Bergland, rektor § 42
Kristina Ljungdahl, projektledare Grön
rehabilitering § 42
Jörgen Lindvall kulturchef § 43
Lena Bohman Hjelmstedt, sekreterare

§ 42

Information om Tenhults naturbruksgymnasium
Rektor Malin Bergland presenterar skolan och de olika
utbildningar som finns där. Skolan har funnits i ca 100 år
och idag är en majoritet av eleverna flickor. Man har
utbildning inom lantbruk, djurvård, häst och trädgård men de
senaste åren har man haft så få sökande till trädgård att dessa
kurser inte startats. Man har också introduktionsprogram för
den som saknar behörighet till gymnasiet och
gymnasiesärskola. Cirka en tredjedel av eleverna bor på
skolan.
Utskottet besöker olika delar av skolan och får också
information om Grön rehabilitering av projektledare och
arbetsterapeut Kristina Ljungdahl. Projektet syftar till att ge
återhämtning, stärka självkänslan m.m. för att kunna komma
tillbaka till arbetslivet efter en längre tids sjukskrivning.
Rehabiliteringen bygger på naturens och trädgårdens
läkande inverkan. Projektet har varit framgångsrikt och
kommer att pågå även under 2015.
Utskottet besöker ladugården och får information om
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djurskötsel och undervisningen kring detta. Man besöker
även ridhuset och stallet i Riddersberg och får information.

§ 42

Val av justerare
Utskottet utser Håkan Sandgren att justera protokollet
tillsammans med ordföranden.

§ 43
Dnr
LJ
2014/
728

Motion om att stödja och stimulera lokala kulturting i
Jönköpings län
I en motion till Landstingsfullmäktige föreslår Eva Eliasson
och Annika Hansson, Socialdemokraterna
att Landstinget tar initiativ till att stimulera utvecklingen av
lokala kulturting i länet, i samråd med länets kommuner.
Motionen har remitterats till Allmänpolitiska utskottet.
Annika Hansson redogör för bakgrunden till motionen och
berättar att hon även skrivit en kommunal motion om
ärendet.
Kulturchef Jörgen Lindvall medverkar vid mötet och
berättar att man inför arbetet med den nu gällande
kulturplanen 2012-2014 genomförde lokala kulturting i
samtliga länets kommuner. Det är ett resurskrävande arbete
att organisera kulturting.
Det regionala kulturting som man har genomfört har främst
haft som syfte att få fram underlag till den regionala
kulturplanen eller för att värdera den plan som finns.
Annika Hansson menar att det vore bra att jobba från två
håll både från region och från kommun. Håkan Sandgren
menar att jobbet ska göras kommunalt men ansvaret ligger
på regionen för att få igång arbetet. Han yrkar också bifall
till motionen.
Kulturchefen menar att regionen kan stötta kommunen med
kunskap men det är ett stort tidskrävande arbete om man ska
organisera en mängd kommunala kulturting.
Beslut
Utskottet beslutar att uppdra till planeringgruppen att
utarbeta ett förslag till yttrande där man ställer sig positiv till
motionen.

§ 44
Dnr
LJ
2014/

Motionen – Utred förutsättningarna för att ta över
Krösatågsverksamheten i egen regi
I en motion till Landstingsfullmäktige föreslår Håkan
Sandgren, Socialdemokraterna
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att en utredning om förutsättningarna för att ta över
Krösatågsverksamheten i egen regi görs.
Motionen har remitterats till Allmänpolitiska utskottet för
yttrande.
Vid utskottets möte 6 oktober deltog trafikdirektören och
lämnade underlag kring motionen.
Motionären redogör för bakgrunden till motionen och
påpekar att motionen bara innehåller ett förslag om att en
utredning ska göras för att undersöka om det skulle bli
billigare att ta över Krösatågen i egen regi.
Håkan Sandgren yrkar bifall till motionen.
Urban Persson yrkar avslag på motionen och undrar om
kompetensen finns hos Länstrafiken att göra en utredning
kring detta.
Håkan Sandgren påpekar att Länstrafiken inte var negativ till
att göra en utredning men att samtliga inblandade län måste
tillfrågas.
Björn Jonasson yrkar bifall till motionen och menar att det är
bra om en utredning görs.
Lena Ahnstedt påpekar svårigheten med att sex län ska vara
överens. Anders Gustafsson (M) frågar om några kontakter
tagits med förtroendevalda i övriga län. Håkan Sandgren
berättar att man haft kontakter med socialdemokrater i två
län och att dessa är positiva. Urban Persson frågar om detta
är rätt sak att lägga utredningspengar på. Jeanette
Söderström frågar vad utredningen skulle innehålla.
Ordföranden ställer Urban Perssons förslag mot motionärens
förslag och finner att utskottet beslutar att bifalla Urban
Persson förslag.
Votering begärs med följande voteringsproposition:
Den som bifaller motionärens förslag röstar NEJ.
Den som bifaller Urban Persson förslag röstar JA.
JA röstar följande sju ledamöter:
Anders Gustafsson (M), Anders Gustafsson (SD), Lena
Ahnstedt (C), Urban Persson (M), Per Olov Norlander (M),
Erik Lagärde (KD), Per Hansson (FP)
NEJ röstar följande sex ledamöter:
Björn Jonasson (V), Torbjörn Laang (S), Annika Hansson
(S), Jeanette Söderström (S), Kjell Ekelund (S), Håkan
Sandgren (S)
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Kerstin Klasson (MP) avstår
Beslut
Utskottet beslutar att avslå motionen.
Socialdemokratiska gruppen och Björn Jonasson (V)
reserverar sig mot beslutet till förmån för motionärens
förslag.

§ 45

Konferensrapport
Kjell Ekelund och Erik Lagärde lämnar rapport från
Klimatforum 2014 som ägde rum 13 november.

§ 46

Sammanträdesplanering
• 8 december, utskottets sista sammanträde äger rum i
Åsens by med start kl. 9.00

§ 47

Konferensinbjudan
• Landstingets miljödag 11 december
Inbjudan till miljödagen har varit utskickad tidigare och
Annika Hansson, Kjell Ekelund, Erik Lagärde och Urban
Persson är anmälda. Nu anmäler sig även Lena Ahnstedt,
Eva Eliasson, Per-Olov Norlander och ev. Kerstin Klasson
till dagen.

Vid protokollet

Lena Bohman Hjelmstedt
Justeras

Per Hansson

Håkan Sandgren
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