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Diarienummer

Allmänpolitiska utskottet §§ 48-54
Tid:

2014-12-08 kl.9.00-12.30

Plats:

Åsens by

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),
Björn Jonasson (V) ersätter Mikael Ekvall (V),
Kerstin Klasson (MP)
Övriga:
Irene Oscarsson, ordförande i Stiftelsen Åsens by §
48
Anneli Persson, verksamhetschef Åsens by § 48
Lena Bohman Hjelmstedt sekreterare

§ 48

Information och rundvandring i Åsens by
Irene Oskarsson och Anneli Persson berättar om bakgrunden
till Åsens by. Kommunen köpte byn och den blev
naturreservat 1997. Marken är 35 ha och skogen förvaltas av
stiftet. Byn är inte skiftad och marken är bara brukad med
gamla metoder. År 2000 blev Åsens by Sveriges första
kulturreservat. Verksamheten bygger på två delar
reservatsförvaltning och kulturturism.
Reservatsförvaltningen innebär att odlingen ska ske med
gamla metoder och att byggnaderna ska se ut som de gjorde
kring 1900. De djur man har är gamla lantraser och det
fungerar också som genbank. När det gäller kulturturismen
så driver man ett vandrarhem med 22 bäddar, handelsbod
och programverksamhet. Informationen avslutas med
rundvandring bl. a. till Teklas hus och gårdsmuseet.

§ 49

Val av justerare
Utskottet utser Erik Lagärde att justera protokollet
tillsammans med ordföranden.
Sign
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§ 50
Dnr
LJ
2014/
1066

2014-12-08 kl.9.00-12.30
Motionen – Utred förutsättningarna för att ta över
Krösatågsverksamheten i egen regi
I en motion till Landstingsfullmäktige föreslår Håkan
Sandgren, Socialdemokraterna
att en utredning om förutsättningarna för att ta över
Krösatågsverksamheten i egen regi görs.
Motionen har remitterats till Allmänpolitiska utskottet för
yttrande.
Trafikdirektören har lämnat information i ärendet vid ett
tidigare sammanträde och motionen diskuterades även vid
utskottets möte 17 nov.
Nu redovisas ett förslag till yttrande på motionen från
planeringsgruppen som innebär ett avslag.
Håkan Sandgren yrkar bifall till motionen och Björn
Jonasson instämmer i detta. Ordföranden yrkar avslag på
motionen.
Ordföranden ställer planeringsgruppens förslag mot
motionärens förslag och finner att utskottet har beslutat
bifalla planeringsgruppens förslag.
Votering begärs med följande voteringsproposition:
Den som bifaller planeringsgruppens förslag röstar JA.
Den som bifaller motionärens förslag röstar NEJ.
JA röstar följande åtta ledamöter: Anders Gustafsson (SD),
Anders Gustafsson (M), Lena Ahnstedt (C), Urban Persson
(M), Per-Olov Norlander (M), Erik Lagärde (KD), Per
Hansson (FP), Tommy Bernevång Forsberg (KD)
NEJ röstar följande sex ledamöter Björn Jonasson (V), Eva
Eliasson (S), Annika Hansson (S), Maria Hörnsten (S), Kjell
Ekelund (S), Håkan Sandgren (S)
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 och Socialdemokratiska gruppen lämnar följande
reservation:
I motionen föreslås att en utredning om förutsättningarna för
ett övertagande av Krösatågsverksamheten i egen regi görs.
Sign

PROTOKOLL

3(4)

Allmänpolitiska utskottet §§ 48-54
Tid:

2014-12-08 kl.9.00-12.30
Ställningstagande till den principiella frågan om regionen
ska driva den här typen av verksamhet i egen regi, ska göras
först när utredningen gjorts.
Att majoriteten inte ens vill ta fram information som belyser
de frågeställningar som lyfts fram i motionen och utskottets
yttrande, tyder på en dogmatisk inställning.
Socialdemokraterna reserverar sig mot utskottets beslut, till
förmån för ett tillstyrkande av motionen.
Utdrag: Regionfullmäktige

§ 51
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.
Vid utskottets förra möte medverkade kulturchefen och
lämnade information och motionen diskuterades.
Planeringsgruppen har nu utarbetat ett förslag till yttrande
som innebär att man bifaller motionen. Utskottet diskuterar
förslaget.
Beslut
Utskottet beslutar att bifalla planeringsgruppens förslag till
yttrande och bifalla motionen.
Utdrag: Regionfullmäktige

§ 52
Dnr
LJ
2014/
1729

Skrivelse om demokratiarbetet
Planeringsgruppen har utarbetet ett förslag till skrivelse till
Landstingsstyrelsen om det arbete som utskottet gjort kring
demokratifrågor sedan 2010. I skrivelsen står det bl. a. att
utskottet ser det som viktigt att ansvaret för demokratiarbetet
lyfts till en högre nivå och bör ligga på regionstyrelsen.
Utskottet diskuterar skrivelsen och Anders Gustafsson (M)
menar att skrivelsen bör ställas till Regionfullmäktige och
inte Landstingsstyrelsen eftersom utskotten legat under
Landstingsfullmäktige.
Beslut
Utskottet beslutar att lämna skrivelsen enligt förslag och att
Sign
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den ska ställas till Regionfullmäktige.
Utdrag: Regionfullmäktige

§ 53

Årsredovisning 2014
Utskottet tar del av årsredovisningen för utskottets
verksamhet. Det ekonomiska utfallet kommer att läggas till
efter årsskiftet men budgeten har inte överskridits.
Beslut
Utskottet beslutar att överlämna årsredovisningen till
Regionfullmäktige.
Utdrag: Regionfullmäktige

§ 54

Avslutning och tack
Ordföranden avslutar mötet och gör en tillbakablick på de år
som utskottet funnits. Ordföranden tackar ledamöterna och
sekreteraren för ett gott samarbete under mandatperioden.

Vid protokollet

Lena Bohman Hjelmstedt
Justeras

Tommy Bernevång Forsberg

Erik Lagärde

Sign

