
 

  

 

 

PROTOKOLL 1(5) 

     

Allmänpolitiska utskottet §§ 12-22 

Tid: 2012-03-20, 10:00 

Plats: Landstingets kansli, sal C 

Närvarande: Beslutande:  

Tommy Bernevång Forsberg, ordf KD 

Per Hansson FP 

Jarl Karlsson S 

Kjell Ekelund S 

Eva Eliasson S 

Annika Hansson S 

Maria Hörnsten S 

Erik Lagärde KD 

Anders Gustafsson M 

Anders Gustafsson SD 

Per-Olof Norlander M 

Urban Persson M 

Lena Ahnstedt C 

Kerstin Klasson MP 

 

Övriga  

Charlotte Jerkelund, utskottssekreterare 

Lena Bohman-Hjelmstedt  

 

§12 Justerare 
Utskottet utser Eva Eliasson till att justera protokollet 

tillsammans med ordföranden.  

§13  
 
Dagordning 
Förslaget till dagordning godkänns med tillägg av en 

inbjudan under övriga frågor.  

§14  
LK11-

0306 

Motion – Landstinget ska bli en mönsterarbetsplats 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Marcus 

Eskdahl, Ann-Kristine Göransson socialdemokraterna.  

 

- att landstinget stimulerar verksamheten och dess 

förvaltningar för att skapa mönsterarbetsplatser tillsammans 

med de fackliga organisationerna.  

 

Motionen har remitterats till allmänpolitiska utskottet för 

yttrande. 
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Utskottet har tagit del av Kommunals 10 punkter för 

mönsterarbetsplats, samt en sammanställning av de texter 

som gäller personalfrågor i budget och flerårsplan. Vid 

utskottets sammanträde den 20 februari medverkade Sven-

Eric Leandersson, centrala personalavdelningen, och 

informerade om landstingets personalpolitik och roll som 

arbetsgivare i jämförelse med de 10 punkterna för 

mönsterarbetsplats. Efter beredning i planeringsgruppen 

finns ett förslag till yttrande som utskottet diskuterar och ett 

par redaktionella ändringar görs.  

 

Ordförande yrkar att motionen skall anses besvarad, med 

instämmande av Jarl Karlsson.  

 

Beslut 

Utskottet beslutar att yttra sig enligt planeringsgruppens 

förslag samt att motionen ska anses vara besvarad.   

§15  Motion – Förenkla för kollektivtrafikresenärer - 
möjliggör laddning av kort på nätet! 
I en motion till fullmäktige föreslår Inga Jonasson, 

vänsterpartiet 

 

- att Länstrafiken ges uppdraget att undersöka möjligheterna 

att införa en tjänst som gör det möjligt att fylla på de olika 

typerna av Länstrafikens värde/periodkort via Internet.  

 

- att undersöka vilka ytterligare tjänster som bör finnas 

tillgängliga via nätet/webbutik 

 

Motionen har remitterats till allmänpolitiska utskottet för 

yttrande och diskuteras nu. När utskottets beredde motionen 

Ett kontantlöst biljettsystem i kollektivtrafiken meddelade 

länstrafiken att SMS-Internet laddning av busskort skulle 

införas senast 2011, som en åtgärd för att minska 

kontanthanteringen. Sekreteraren redogör för kontakter med 

Länstrafiken och information om orsaken till att införandet 

försenats.  

 

Planeringsgruppen får i uppdrag att ta fram ett förslag till 

yttrande som mynnar ut i ett bifall till motionen för beslut 

vid nästa sammanträde.  
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§16  Flerårsplan  
Efter beredning i utskottet och av planeringsgruppen finns 

nu ett förslag till yttrande som utskottet diskuterar. 

Ändringar och tillägg görs under följande rubriker:  

- Regional utveckling 

- Hållbar utveckling 

- Forskning och utveckling  

 

Beslut 

Utskottet beslutar att yttra sig i enlighet med presenterat 

förslag, med de ändringar som gjorts vid sammanträdet. 

Planeringsgruppen får i uppdrag att göra den slutliga 

redigeringen. 

 

§17  Årsredovisning 
Utskottet tar del av årsredovisning och ekonomiskt utfall för 

utskottets verksamhet under 2011. Utskottet beslutar att 

överlämna årsredovisningen till landstingsstyrelsen.   

§18  Landstingets demokratiarbete 
Utskottets diskuterar hur Landstingets demokratiarbete bör 

utformas och utskottets roll i detta utifrån ordförandens 

Powerpoint-bilder. Se bilaga 

 

Saker som lyfts i diskussionen var bland annat: 

 

- Fullmäktiges beslut innebär  att arbetet ska ske i ordinarie 

verksamhet utifrån nuvarande resurser. Detta innebär att 

fokus bör vara på att utveckla det som redan görs genom 

arbetet med medborgarpanel och utveckling av chatt. Samt 

hur man på detta och andra sätt kunna nå ut till fler grupper.  

- Utskottet skulle kunna fortsätta arrangera en demokratidag 

för kommuner, frivilligorganisationer m.fl. varje eller 

vartannat år.  

- Välplanerade enskilda satsningar borde kunna få 

finansiering om utskottet väcker initiativ.  

- Medborgarpanelerna kräver att det finns engagerade 

politiker och tjänstemän. Vi bör börja med det vi redan gör 

och se till att vi gör det bra men samtidigt ta till oss goda 

exempel på hur man gör i andra delar av landet.  
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- Utskottet kan utnyttja sin initiativrätt i fullmäktige om 

utskottet i framtiden kommer fram till idéer eller speciella 

insatser som man vill genomföra.  

- Utskottet bör vid särskilda tillfällen kunna begära extra 

resurser för genomförande insatser inom demokratiområdet, 

tex demokratidag, eller annat utöver det som utskottet nu 

arbetar med. 

§19  Landstingets intranät 
Utskottets sekreterare går igenom Landstingets intranät i 

allmänhet och utskottets arbetsplats i synnerhet. Samtliga 

handlingar publiceras på arbetsplatsens flik för arbets-

material i anslutning till aktuellt ärende.  

 

Utskottets ledamöter rekommenderas att kontinuerligt 

använda sig av intranätet.  

§20  Sammanträdesplanering 
2 maj 

- studiebesök Stora Segerstad naturbruksgymnasium 

- diskussion av det regionala trafikförsörjningsprogrammet 

samt behandling av remissyttrande. 

- diskussion och eventuellt beslut om förslag angående 

Landstigets demokratiarbete.  

 

29 maj 

- allmänpolitiska utskottet bjuds in till planerings- 

delegationens sammanträde 09:00, för den första 

presentationen av förslag till miljöprogram 

 

18 juni 

- ev besök på länsstyrelsens angående miljö/tillsyn 

 

§21  Övrig information  
- Kick-off miljöprogram. Ordföranden informerar om 

fortsatt beredning av miljöprogram se § 20. 

 

- Hållbar jämställdhet. Sekreteraren redogör för arbetet med 

att uppnå jämställd verksamhet.  
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§22  Övriga frågor 
Erik Lagärde bjuder in till öppet hus med anledning av sin 

60-årsdag den 13 mars mellan 14:00-19:00.   

 
 

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

Justeras 

 

Tommy Bernevång 

Forsberg 

Eva Eliasson   

 
 


