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PROTOKOLL 1(5) 

Diarienummer 

 
Allmänpolitiska utskottet §§ 81-89 
Tid: 2012-12-10 kl.09.00-12.30 

Plats: Ryhovs Herrgård 

Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg (KD),  
Per Hansson (FP),  
Jarl Karlsson, (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),  
Kerstin Klasson (MP),  
Mikael Ekvall (V) 
 
Övriga: Carin Oldin barnhälsovårdsöverläkare § 83 
Annika Tilstam, personalstrateg § 84 
Anders Liif, personaldirektör § 84-85  
Lena Bohman Hjelmstedt utskottssekreterare 
  

§ 81 Val av justerare 
Utskottet utser Maria Hörnsten att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden. 

§ 82 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 

§ 83 
Dnr 
LJ 
2012/ 
1299 

Motion - Stärk Landstingets kunskap och kompetens 
om kemikaliers inverkan på barn 
I en motion till fullmäktige föreslår Inga Jonasson, 
Vänsterpartiet 
att kompetensen inom Landstingets organisation, avseende 
kemikalier, förstärks med sakkunniga inom området 
 
att utöka barnhälsovårdens uppdrag till att även omfatta 
följande: 
att uppmärksamma och förebygga risker i barnets närmiljö 
och samhället när det gäller hälsofarliga kemikalier. 
 
Motionen har remitterats till Allmänpolitiska utskottet för 
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yttrande. 
Barnhälsovårdsöverläkare Carin Oldin medverkar vid 
utskottets sammanträde för att informera om 
barnhälsovårdens arbete. 
Carin Oldin menar att barnhälsovårdens personal idag inte 
har den kompetens som behövs för att svara på föräldrars 
frågor om t.ex. konserveringsmedel och kemikalier i 
leksaker. Men det är inte bara en fråga om kompetens, 
barnhälsovårdens personal måste också kunna avsätta tid för 
att informera även om detta område vid möten med föräldrar 
och då måste man kanske prioritera bort något annat. 
 
Utskottet ställer frågor och diskuterar ärendet. 
 
Beslut 
Utskottet beslutar att ta upp ärendet igen på utskottets nästa 
möte 28 januari. 

§ 84 
Dnr  
LJ 
2012/ 
1385 

Motion – Utöka friskvårdsbidraget 
I en motion till fullmäktige föreslår Per-Olof Blad, Mikael 
Ekvall och Inga Jonasson, Vänsterpartiet 
- att Landstinget i Jönköpings län justerar upp 
friskvårdsbidraget från 500 kr till 1700/år 
- att förändringen justeras i friskvårdspolicyn. 
Motionen har remitterats till Allmänpolitiska utskottet för 
yttrande. 
Personalstrateg Annika Tilstam medverkar vid utskottets 
sammanträde för att informera om ärendet, vilka regler som 
gäller idag för friskvårdsbidraget och arbetet med 
hälsofrämjande arbetsplats. Det är ca 800-900 av de 
anställda som idag utnyttjar friskvårdsbidraget. Idag gäller 
följande:  

• Det är gratis att träna på Landstingets egna 
friskvårdsanläggningar, men träningen ska ske på 
fritiden.  

• Träning på externa anläggningar kan subventioneras 
med 25 respektive 50 procent, men max 500 
respektive 1 000 kronor.  

• Om du tränar på extern anläggning på ort där 
Landstinget erbjuder egen friskvårdsanläggning får 
du 25 procent (max 500 kronor) till årsavgiften.  

• Om du tränar på extern anläggning på ort där 
Landstinget inte kan erbjuda egen 
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friskvårdsanläggning får du 50 procent (max 1 000 
kronor) till årsavgiften.  

Många andra landsting har idag ett högre friskvårdsbidrag än 
vårt Landsting men få har kvar möjligheten att träna på 
arbetstid. Inget annat landsting har heller ett differentierat 
bidrag. 
Utskottet diskuterar ärendet och frågor och synpunkter 
framkommer, bl.a.: 
Varför gäller inte bidraget för lagsporter? Är kostnaden 
avgörande om personal tränar eller inte? Ska landstinget ha 
egna träningsanläggningar?  
Vidare framfördes att: 
-det är vars och ens eget ansvar att träna,  
-att det finns ett samband mellan friskvård och trivsel på 
jobbet,  
-gym som t.ex. Sportlife är dyrt och friskvårdsbidraget är en 
hjälp för att ha råd med detta,  
- enligt företag som infört motion på arbetstid är det en vinst 
för företaget då det ger lägre sjukfrånvaro, 
- bidrag som detta kan bidra till att Landstinget är mer 
attraktivt som arbetsgivare. 
 
Beslut 
Utskottet beslutar att ta upp ärendet igen på utskottets nästa 
möte 28 januari. 

§ 85 
Dnr 
LJ 
2012/ 
802 

Motion Skapa ett skydd för ”Visselblåsare” i 
Landstinget i Jönköpings län 
I en motion till fullmäktige föreslår Inga Jonasson och 
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet 
- att Landstinget i Jönköpings län undersöker möjligheten att 
införa en oberoende mottagarfunktion för den som avslöjar 
brister i landstingets verksamhet eller i verksamheter som 
finansieras av Landstinget 
- att uppmärksamma och belöna medarbetare som visat 
civilkurage i arbetet, genom att ett civilkuragepris inrättas. 
Motionen har remitterats till allmänpolitiska utskottet för 
yttrande. 
Personaldirektör Anders Liif medverkar vid utskottets 
sammanträde för att informera kring ärendet. 
Meddelarfrihet har alla offentliganställda enligt lag. En 
utredning pågår om detta även ska kunna gälla 
privatanställda. 
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Personaldirektören menar att det finns många vägar för 
anställda idag att framföra synpunkter om fel eller förslag 
till förbättringar t.ex. till chefen, via samverkansgrupper, via 
medarbetarsamtal, via skyddsombud, på arbetsplatsträffar, 
via revisionen, via förtroendevalda eller via media. 
 
Utskottet diskuterar ärendet. Vad går att skriva in i ett avtal 
när det gäller meddelarfrihet vid t.ex. entreprenader? 
Mikael Ekvall, en av motionärerna, menar att anställda har 
upplevt repressalier och att privata företag skulle tjäna på att 
också ha regler om meddelarfrihet. 
Övriga i utskottet ställer frågor om detta är ett stort problem, 
och hur man skulle belöna medarbetare vidare framförs att 
facket har en viktig roll. 
 
Beslut 
Utskottet beslutar att ta upp ärendet igen på utskottets nästa 
möte 28 januari. 

§ 86 Demokratiarbete 
Ordföranden berättar att brev gått ut till samtliga 
gruppledare inom landstinget med frågor om man är beredd 
att ställa upp och medverka i chatt med medborgarna i 
samband med fullmäktigemöten (enl. tidigare beslut) och att 
vara med och svara på frågor från medborgarna via 
landstingets hemsida. De som svarat hittills är positiva. 
När det gäller medborgarpanelen planeras en kampanjvecka 
i varje kommun för att få fler deltagare i panelen. 
Utskottet diskuterar ärendet och bl.a. framkom önskemål om 
att Lena Langlet från SKL kommer och gör en föredragning 
på fullmäktige i februari som en inledning på nästa 
medborgarpanel. 

§ 87 Tidsplan för arbetet med flerårsplanen 
På utskottets möte 28 januari ska tid avsättas för att behandla 
flerårsplanen, ett konkret förslag tas fram till mars och beslut 
fattas i april. 

§ 88 Kommande sammanträden 
• 18 januari information från Svenskt näringsliv och 

Företagarna i Jönköpings län förutom arbetet med 
flerårsplanen och motionerna, plats: Landstingets 
kansli. 
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• 11 mars är platsen preliminärt Gnosjö med 
information om lokalt näringsliv. 

• 9 april information om Länstrafiken och prel. även 
om Regionförbundet och Smålands turism på 
Regionens hus 

§ 89 Rapporter från konferenser 
Erik Lagärde rapporterar från konferensen ”Femton år med 
hållbarhetsprojekt – möt projekten och ta del av resultaten” 
Konferensen arrangerades av Delegationen för hållbara 
städer, Naturvårdsverket, Vinnova och Mistra Urban Futures 
på Chalmers i Göteborg. 
Urban Persson, Lena Ahnstedt, Erik Lagärde och Per-Olov 
Norlander rapporterar från Länsstyrelsens 
Jämställdhetskonferens i Värnamo och Jönköping.  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Tommy Bernevång Forsberg Maria Hörnsten  
 
 

 


