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Diarienummer

Allmänpolitiska utskottet §§ 1-7
Tid:

2014-01-27 kl. 10.00-12.00

Plats:

Landstingets kansli, sal E

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: Peter Yström, enhetschef Länstrafiken
t.o.m. § 2
Lena Bohman Hjelmstedt, sekreterare

§1

Val av justerare
Utskottet utser Kerstin Klasson att justera protokollet
tillsammans med ordföranden.

§2

Information från Länstrafiken
Peter Yström, enhetschef för Kundservice och försäljning
inom Länstrafiken, redogör för förslag till ny zonstruktur för
kollektivtrafiken i länet. Det system som finns idag för zoner
och taxor anses av många som krångligt. I det nya förslaget
ändras antalet zoner från dagens 56 till 7 zoner som i stort
sett bygger på ”arbetsmarknadszoner”. I det nya systemet
köper man biljett för en, två zoner eller för hela länet. Även
åldersgränserna ska göras tydligare. Man har också tänkt sig
att det ska finnas kort för ett, två eller tre dygn som ska
kunna köpas på t.ex. hotell och campingplatser. SWECO
intäktsäkrar nu modellen och förslaget går sedan vidare för
politiskt beslut som ska tas före sommaren. Det nya systemet
ska börja gälla 15 december i år.

§3

Flerårsplanen 2016-2017
Planeringsgruppen har presenterat ett reviderat förslag till
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flerårsplan med kompletteringar och strykningar utifrån den
diskussion som fördes vid APU:s sammanträde den 16
december i Eksjö.
Håkan Sandgren föreslår att utskottet denna gång skall
hantera majoritets- och oppositionsförslag på så sätt att
majoriteten lägger ett förslag till skrivning som oppositionen
får lägga sina förslag till skrivningar på som sedan
behandlas på ett slutgiltigt sammanträde.
Diskussion fördes omkring Håkan Sandgrens förslag.
Majoriteten accepterar förslaget och några olika datum för
extra APU-sammanträde diskuteras liksom att processen får
en annan uppläggning.
Utskottet beslutar att planeringsgruppen får i uppdrag att
besluta hur den fortsatta processen skall hanteras, liksom att
fastställa ev. extra datum för APU-sammanträde.

§4

Sammanträdesplanering
På APU:s möte den 4 mars kommer Ola Lundmark regional
utvecklingsdirektör att berätta om Regional utvecklings
arbete. Ett förslag är att på mötet i april få information om
upphandlingar från inköpssavdelningen och på samma möte
få information om energibesparingar från
Landstingsfastigheter. Juni månads möte ska preliminärt äga
rum på Gunillaberg.

§5

Konferensinbjudningar
• SKL:s demokratidag äger rum i Stockholm 3 april,
detaljerat program är ännu inte klart.
• Klimatkonferens, Elmia Jönköping 20 maj
Utskottet beslutar att intresserade av demokratidagen
anmäler intresse till sekreteraren. Minst en från varje parti
får åka om intresse finns. Klimatkonferensen tas upp igen
när programmet kommit ut.

§6

Rapporter
• Per Hansson, Eva Eliasson och Lena Ahnstedt som
deltog på SKL:s internationella dag rapporterar från
konferensen.
• Ordföranden meddelar att APU beviljats extra medel
på 35 000 i budgeten för 2013 för sitt deltagande i
”Utveckling av styrsystem för medborgardialog”.
• Ordföranden meddelar att man inte kommer att
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arbeta så mycket med medborgardialog under detta
valår men att tjänstemännen fortsätter sitt arbete.
Styrgruppen arbetar med att kunna genomföra några
medborgarpaneler under året, förslag finns att göra
paneler ang. Folkhälsostrategin, turism och Smålands
Musik- och Teater. Vidare ställdes frågan till
Länstrafiken om att ev. göra en snabb panel ang.
arbetet med taxor och zoner. Vikten av att frågan om
medborgardialoger bör ligga hos Regionstyrelsen
påpekas också.
Maria Hörnsten lyfte också frågan att en
medborgarpanel kring den ökande psykiska ohälsan
bland unga kanske kan vara ett ämne för
medborgarpanel.

§7

Samåkning
Mikael Ekvall påpekar att det är bra om man kan samåka till
utskottets sammanträden.

Vid protokollet

Lena Bohman Hjelmstedt
Justeras

Tommy Bernevång Forsberg

Kerstin Klasson
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