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Landstingsfullmäktige

Arbetsordning för landstingsfullmäktige förslag till ändring
Bakgrund
Arbetsordning för landstingsfullmäktige fastställdes av fullmäktige
2010-11-02, § 90.

Förslag till förändring
Vid överläggningar mellan Landstingets gruppledare 2012-08-14 föreslås
ett tillägg i arbetsordningen som reglerar utskottens möjlighet till studieresor
utomlands till en gång per mandatperiod, se bilagt förslag till reglering.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2012-10-16.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att fastställa tillägg i arbetsordningen som reglerar utskottens möjlighet till
studieresor utomlands till en gång per mandatperiod.
LANDSTINGSSTYRELSEN

Håkan Jansson
Landstingsstyrelsens ordförande

Agneta Jansmyr
Landstingsdirektör

Bilaga
2012-10-16
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Landstingsfullmäktiges utskott
Landstingsfullmäktiges utskott har i uppgift att arbeta med frågor som ur ett
medborgarperspektiv bedöms vara väsentliga för utvecklingen inom respektive
beredningsområde. Utskottens redovisningar utgör därmed underlag för
landstingsstyrelsens förslag till fullmäktige vad avser bland annat Landstingets
flerårsplan och behandling av motioner
Utskotten ska till landstingsstyrelsen avge yttranden över de motioner som
remitteras till utskott samt i principiellt viktiga ärenden om tid medges. Utskotten
ska även kunna initiera ärenden till fullmäktige.
För samtliga utskott gäller att med utgångspunkt från rollen som
medborgarföreträdare fokusera på medborgardialog och demokratiarbete.
För internationell omvärlds- och intressebevakning ges utskotten möjlighet till en
utlandsresa per mandatperiod.

Allmänt
Ordförande
1§
Landstingsfullmäktige utser en ordförande och två vice ordförande i varje utskott
att tjänstgöra den tid för vilken de är valda som ledamöter av fullmäktige.

Sekreterare
2§
Sekreterare i utskott utses av landstingsdirektören efter samråd med utskottets
presidium.

Sammanträdesplan
3§
För varje kalenderår ska en plan upprättas för utskottets arbete.

Kallelse, föredragningslista
4§
Utskottets ledamöter kallas till sammanträdena. Till kallelsen fogas
preliminär föredragningslista jämte handlingar för de ärenden som avses bli
behandlade vid sammanträdet. Slutlig föredragningslista fastställs vid
sammanträdets början.

Ersättare, tjänstgöring
5§
Är ledamot förhindrad att deltaga i sammanträdet ska denne utan dröjsmål
underrätta sekreteraren, som till tjänstgöring inkallar ersättare.
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Antalet ersättare i utskotten ska vara lika många som ordinarie ledamöter.
Ersättare inkallas i nummerordning per parti – 1:e ersättare etc, härefter i enlighet
med inkallelseordning. Ersättaren/na väljs bland ledamöter eller ersättare i
fullmäktige.

Redovisning
6§
Utskottet ska årligen till landstingsfullmäktige redovisa aktuella frågor, nya rön,
erfarenheter och annat som är av intresse för Landstingets roll och verksamhet.

Allmänpolitiska utskottet - APU
Huvuduppgift
7§
Utskottet ska hantera de frågor/uppgifter som åvilar landstingsfullmäktige och
som omfattar utbildning, kultur, miljö, trafik och infrastruktur, näringsliv,
arbetsmarknad och forskning.

8§
En prioriterad uppgift är insatser som kan stärka och utveckla en fungerande
demokrati samt ha ett särskilt ansvar för utvecklingen av arbetet med
demokratifrågor och medborgardialog.

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping - HSUJ
Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet - HSUH
Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo - HSUV
Huvuduppgift
9§
Utskotten ska hantera de frågor/uppgifter som åvilar landstingsfullmäktige och
som omfattar hälso- och sjukvård som sjukhusvård, primärvård, tandvård och
folkhälsa.
Utskotten ska särskilt uppmärksamma tandvård och folkhälsa samt följa
medicinsk forskning och utveckling.

PROTOKOLL
UTDRAG

Landstingsstyrelsen §§ 163-185
Tid:

2012-10-16, kl 13:00-14:10

Plats:

Landstingets kansli, sal A

§ 176
Dnr
LJ2012
/1311

Arbetsordning för landstingsfullmäktige – förslag till
ändring
Föreligger förslag om tillägg i arbetsordningen avseende en
reglering av utskottens möjligheter till studieresor
utomlands till en gång per mandatperiod.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att tillstyrka tillägg i arbetsordningen som reglerar
utskottens möjlighet till studieresor utomlands till en gång
per mandatperiod.
Utdrag: Landstingsfullmäktige

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Håkan Jansson

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist

Martin Hytting

