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Diarienummer

Allmänpolitiska utskottet §§ 25-34
Tid:

2014-06-09 kl.10.00-15.55

Plats:

Gunillaberg och Utsikten på Axamo

Närvarande:

Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg (KD),
Per Hansson (FP),
Håkan Sandgren (S),
Kjell Ekelund (S),
Maria Hörnsten (S) t.o.m. § 27
Erik Lagärde (KD),
Annika Hansson (S),
Per-Olov Norlander (M),
Kjell Gunnarsson (M) ersätter Urban Persson (M),
Eva Eliasson (S),
Lena Ahnstedt (C), t.o.m. § 32
Anders Gustafsson (M) t.o.m. § 25,
Anders Gustafsson (SD),
Björn Jonasson (V) ersätter Mikael Ekvall (V),
Kerstin Klasson (MP)
Övriga: Monz Andersen, Gunillaberg,
Sten Norinder, flygplatschef Jönköpings flygplats
Lena Bohman Hjelmstedt, sekreterare

§ 25

Information och besök på Gunillaberg
Monz Andersen visar utskottet runt på Gunillaberg. Gården
har anor från 1600-talet. Tage Andersen har haft sin
verksamhet här i ca sex år. Anläggningen har öppet
sommartid och hade förra året ca 15 000 besökare.
Konstutställningarna som visas i herrgården är olika varje
säsong och av olika typ. I parken runt herrgården har skapats
en miljö av natur och konst där också djur som hängbuksvin,
kor och getter ingår. Under den senaste tiden har det också
byggts ett orangeri på området där man kan förvara och visa
växter som inte är vinterhärdiga. I orangeriet har man också
konserter och dansföreställningar. Informationen avslutas
med rundvandring.

§ 26

Val av justerare
Utskottet utser Kjell Ekelund att justera protokollet
tillsammans med ordföranden.

§ 27

Information om Jönköpings flygplats
Flygplatschef Sten Norinder lämnar information om
flygplatsen. En historisk tillbakablick görs över hundra år.
Sign
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Bolagsstrukturen gås igenom, Jönköpings kommun äger
fastigheten och Rådhus AB äger bolaget. Totalt arbetar ca
hundra personer på flygplatsen men en del av dessa är
anställda av entreprenörer i t.ex. restaurang och
säkerhetskontroll. Under 2013 hade flygplatsen 94 000
passagerare och för närvarande har man 15 avgångar/vecka
till Stockholm, Arlanda. Man har idag inget vanligt
utrikesflyg men man har charter till ca 10 destinationer. Man
arbetar också på att få flyg till någon bytesflygplats och
hoppas på Frankfurt. Dessutom har man incharter från
tysktalande delar av Europa och fraktflyg. En diskussion
förs kring flygets miljöpåverkan. Man har nu en prövotid för
att upphöra med blyad bensin och biobränsle är på väg men
är fortfarande dyrare än diesel. Föredragningen avslutas med
besök i flygledartornet och information om flygledarnas
arbete.

§ 28
Dnr
LJ
2013/
1158

Motionen – 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.
Synpunkter har tidigare inhämtats från Länstrafiken och från
Länstrådet för funktionsnedsättningar (LFF) och från tre
handikappföreningar. Synpunkter har sedan inhämtats ännu
en gång från LFF för att få veta varför den buss som finns i
länet används så lite av föreningar i Jönköping. Det har
framkommit att kostnaderna ofta blir för höga för de
föreningar som vill använda bussen. Dessutom saknar
bussen hörselslinga. Planeringsgruppen har utarbetat ett
förslag till yttrande som innebär att motionen anses
besvarad.
Björn Jonasson yrkar bifall till motionen.
Planeringsgruppens förslag till yttrande diskuteras. Sista
meningen i yttrandet ändras från att subventionering bör
utredas till att de kan utredas.
Beslut
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Utskottet beslutar att bifalla planeringsgruppens förslag med
denna ändring och att anse motionen besvarad.
Björn Jonasson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget lagt förslag att bifalla motionen.
Utdrag: Landstingsfullmäktige

§ 29
Dnr
LJ
2014/
347

Motionen - 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.
Idag flaggas det vid Landstingets byggnader bara på
allmänna flaggdagar och på halvstång vid medarbetares
bortgång/begravning. På kansliet och på Rosenlunds
vårdcentrum flaggas det även när Landstingsfullmäktige
sammanträder och när någon i personalen disputerar.
Utskottet diskuterar motionen.
Beslut
Utskottet beslutar att uppdra till planeringsgruppen att
utarbeta ett förslag till svar på motionen.

§ 30
Dnr
LJ
2014/
728

Motionen – 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 och
anmäls nu.
Motionärerna redogör för bakgrunden till motionen och
menar att det i den nya regionorganisationen bör finnas
bättre möjligheter till detta.
Beslut
Utskottet beslutar att bjuda in Landstingets kulturchef till sitt
nästa sammanträde i oktober för att diskutera ärendet.

§ 31

Europeiska lokala demokrativeckan i oktober 2014
I oktober varje år genomförs lokala demokrativeckan i
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Europa på initiativ av Europarådet. I Sverige samordnas den
av SKL. Planeringsgruppen har föreslagit att man inte gör
någon speciell aktivitet i år på grund av närheten i tid till
valet. Erik Lagärde menar att någon slags aktivitet borde
genomföras och att ev. Regionförbundets personal kan
involveras.
Beslut
Utskottet beslutar att ge planeringsgruppen i uppdrag att ta
beslut i ärendet på sitt nästa möte.

§ 32

Konferensrapporter
De utskottsledamöter som deltagit lämnar rapport från
Klimatdagarna på Elmia 19-20 maj och från Eutvecklingsrådets informationsdag 2 juni i Rosensalen.

§ 33

Sammanträdesplanering
• 6 okt på Ryhov med bl.a. information om
avfallshantering på sjukhuset
• 17 nov på Tenhults naturbruksgymnasium eller på
Värnamo folkhögskola
• 8 dec utskottets sista möte, plats ej bestämd

§ 34

Utskottets ekonomi
Utskottet ekonomi ser positiv ut, hittills har knappt 23 000
förbrukats av årets budget på 120 000.

Vid protokollet

Lena Bohman Hjelmstedt
Justeras

Tommy Bernevång Forsberg

Kjell Ekelund

