PROTOKOLL

1(4)

Diarienummer

Allmänpolitiska utskottet §§18-24
Tid:

2014-04-15 kl.10.30-14.40

Plats:

Landstingets kansli, sal C

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),
Lena Ahnstedt (C),
Anders Gustafsson (M),
Anders Gustafsson (SD),
Mikael Ekvall (V),
Kerstin Klasson (MP)
Övriga: Ola Lundmark, regional
utvecklingsdirektör § 22
Lena Bohman Hjelmstedt, sekreterare

§ 18

Val av justerare
Utskottet utser Maria Hörnsten (S) att justera protokollet
tillsammans med ordföranden.

§ 19
Dnr
LJ
2014/
88

Underlag för Flerårsplan 2016-2017
I år har arbetet med flerårsplanen gjorts lite annorlunda än
tidigare år. Majoriteten har först lagt ett eget förslag och
sedan har s-gruppen lämnat sitt förslag. Dessutom har
Vänsterpartiet lämnat ett förslag med tillägg till planen.
Vissa mindre justeringar i de bägge huvudförslagen
presenteras.
Utskottet diskuterar de bägge förslagen.
Ordföranden ställer majoritetens förslag mot s-gruppens
förslag och finner att utskottet beslutar att bifalla
majoritetens förslag.
Votering begärs med följande voteringsproposition:
Den som bifaller majoritetens förslag röstar JA. Den som
bifaller socialdemokraternas röstar NEJ.
JA röstar följande nio ledamöter: Per Hansson, Erik
Lagärde, Per-Olov Norlander, Urban Persson,
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Lena Ahnstedt, Anders Gustafsson (M), Anders Gustafsson
(SD), Kerstin Klasson och Tommy Bernevång Forsberg.
NEJ röstar följande sex ledamöter: Håkan Sandgren, Kjell
Ekelund, Maria Hörnsten, Annika Hansson, Eva Eliasson,
och Mikael Ekvall.
Beslut
Utskottet bifaller således majoritetens förslag.
Reservation till förmån för s-gruppens yrkande från Håkan
Sandgren, Kjell Ekelund, Maria Hörnsten, Annika Hansson,
Eva Eliasson och Mikael Ekvall.
Socialdemokraterna begär att deras förslag biläggs
protokollet vilket bifalles.
Ordföranden ställer sedan de olika yrkandena i
Vänsterpartiets tilläggsförslag mot det antagna yttrandet och
finner att Vänsterpartiets tilläggsförslag avslagits.
Beslut
Utskottet avslår Vänsterpartiets förslag.
Mikael Ekvall reserverar sig till förmån för eget förslag.
Mikael Ekvall begär att Vänsterpartiets förslag biläggs
protokollet vilket bifalles.
Utdrag: Landstingsfullmäktige

§ 20
Dnr LJ
2013/
1475

Motionen – Jämställt Landstingsfullmäktige i
Jönköpings län?
I en motion till Landstingsfullmäktige föreslår Inga
Jonasson, Vänsterpartiet
- att en tydlig och lättillgänglig statistik över talartidens
fördelning mellan kvinnor och män i Landstingsfullmäktige
i Jönköpings län tas fram och presenteras öppet på
Landstingets hemsida.
Motionen har remitterats till Allmänpolitiska utskottet för
yttrande.
Planeringsgruppen har utarbetat ett förslag till yttrande som
innebär avslag på motionen. Utskottet diskuterar motionen.
Beslut
Utskottet beslutar att bifalla planeringsgruppens förslag till
yttrande och avslå motionen.
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Utdrag: Landstingsfullmäktige

§ 21
Dnr LJ
2014/
347

Ny motion – Gör den internationella kvinnodagen, den
8 mars till en regional flaggdag i Jönköpings län
I en motion till Landstingsfullmäktige föreslår Inga
Jonasson, Mikael Ekvall och Per-Olof Bladh, Vänsterpartiet
att Region Jönköpings län varje år skall ha flaggdag på
Internationella Kvinnodagen, den 8:e mars.
Motionen har remitterats till Allmänpolitiska utskottet och
anmäls nu.

§ 22

Information om Regional utvecklings verksamhet
Ola Lundmark, regional utvecklingsdirektör berättar om den
verksamhet som finns inom förvaltningen Regional
utveckling. I samband med regionbildningen kommer en del
av förvaltningen att organiseras om och delas upp och
dessutom tillkommer arbetsuppgifter och personal från
Regionförbundet.
Ola Lundmark redogör för en del av de arbeten som pågår
just nu inom förvaltningen:
• upprustning av 60 mil vandringsleder i länet,
• ansökan om att anordna Manifesta, en stor
internationell konstutställning som anordnas
tillsammans med de övriga länen i Småland
• flytt av skogsutbildning på Stora Segerstad från
Värnamo till Reftele för att minska kostnaderna
• nytt internationellt samarbete med Armenien
• grön rehabilitering för långtidssjukskrivna
• Landstingets första elbil är nyss inköpt till Tenhults
naturbruksgymnasium
• arbete med den nya Kulturplanen
Utskottet ställer frågor och diskuterar.

§ 23

Konferensrapporter
De ledamöter som deltagit lämnar rapport från
konferenserna Kulturtinget den 14 mars på Spira och från
SKL:s Demokratidag i Stockholm den 3 april.
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Sammanträdesplanering
• 9 juni besök på Gunillaberg och på Axamo flygplats
• Årets sista sammanträde flyttas från 15 december till
8 december

Vid protokollet

Lena Bohman Hjelmstedt
Justeras

Tommy Bernevång Forsberg

Maria Hörnsten

Sign

