PROTOKOLL
UTDRAG

Allmänpolitiska utskottet §§ 12-22
Tid:

2012-03-20 10:00-12:35

Plats:

Landstingets kansli, sal C

Motion – Landstinget ska bli en mönsterarbetsplats
§14
LK11- I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Marcus
Eskdahl, Ann-Kristine Göransson socialdemokraterna.
0306
- att landstinget stimulerar verksamheten och dess
förvaltningar för att skapa mönsterarbetsplatser tillsammans
med de fackliga organisationerna.
Motionen har remitterats till allmänpolitiska utskottet för
yttrande.
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 SvenEric 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.
Vid protokollet

Charlotte Jerkelund
Justeras
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Tommy Bernevång
Forsberg

Rätt utdraget,
Intygar

Charlotte Jerkelund

Eva Eliasson

PROTOKOLL
UTDRAG

Planeringsdelegationen §§ 62-96
Tid:

2012-05-29, kl 09:00-14:05

Plats:

Landstingets kansli, sal A

Motion – Landstingets ska bli en mönsterarbetsplats
§ 70
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Marcus
Dnr
LK11- Eskdahl, Ann-Kristine Göransson, Socialdemokraterna:
0306
att Landstinget stimulerar verksamheten och dess
förvaltningar för att skapa mönsterarbetsplatser tillsammans
med de fackliga organisationerna.
Allmänpolitiska utskottet har avgivit yttrande och föreslår att
motionen är besvarad.
Vid ärendets behandling yrkar Marcus Eskdahl på återremiss
med följande motivering – att det behöver göras en
komplettering med fackliga företrädares synpunkter.
Beslut
På ordförandes fråga om motionen ska behandlas idag eller
återremitteras så beslutar planeringsdelegationen föreslå
landstingsstyrelsen besluta
att motionen återremitteras för en förnyad beredning enligt
motivering.
Utdrag: Landstingsstyrelsen
Vid protokollet
Siw Kullbergh
Justeras

Håkan Jansson
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist

