PROTOKOLL

Allmänpolitiska utskottet §§ 45-56
Tid:

2011-09-20, 10:00-13:15

Plats:

Landstingets kansli, sal A

Närvarande:

Beslutande:
Tommy Bernevång, ordf (KD)
Per Hansson (FP)
Lena Ahnstedt (C)
Anders Gustafsson (M)
Kjell Ekelund (S)
Eva Eliasson (S)
Mikael Ekwall (V)
Maria Hörnsten (S)
Kerstin Klasson (MP)
Jan-Erik Lagärde (KD)
Anders Gustafsson (SD)
Per-Olov Norlander (M)
Adjungerade:
Arnold Carlzon, Landstingsrevisionen § 47
Stellan Sandberg, Landstingsrevisionen § 47
Östen Johnsson, Landstingsrevisionen § 47
Inga Fingal, Landstingsrevisionen § 47
Robert Erlandsson, Landstingsrevisionen § 47
Morgan Malmborg, Landstingsrevisionen § 47
Anette Karlsson, administrativ samordnare
Landstingsrevisionen § 47
Eva Öhlander, revisionschef
Landstingsrevisionen § 47
Anne Lene Henning, administrativ chef,
Smålands Musik och Teater § 48
Övriga:
Charlotte Jerkelund, sekreterare

45

Justerare
Utskottet utser Eva Eliasson att justera protokollet
tillsammans med ordföranden.
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Dagordning
Förslaget till dagordning godkänns med tillägg information
av protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen presidium
angående Landstingets medborgarpanel.

47

Uppföljning och diskussion, Landstingets revision
Landstingsrevisionen deltar vid utskottets sammanträde för
en uppföljning av granskningen av landstingets utskott och
enkäten till landstingsfullmäktiges ledamöter.
Landstingsrevisionens chef Eva Öhlander redovisar
förändringar av utskottens arbetsordning, se bilaga 1.
Revisorerna och utskottet diskuterar resultat och
uppföljning enligt tidigare utskickade frågor, se bilaga 2.

48

Information Smålands Musik och Teater
Anne Lene Henning, administrativ chef Smålands Musik
och Teater, informerar om planerna för kulturhuset Spira;
om invigning, scenkonst, restaurang, konferenser och
tillgänglighet.

Motion - Vilka resvanor har de Landstingsanställda i
Jönköpings län
LK11- I en motion till landstingsfullmäktige föreslår
0336
Per-Olof Bladh, Mikael Ekvall, Inga Jonasson
vänsterpartiet
49

- att en resvaneundersökning avseende de anställda i
Landstinget i Jönköpings läns arbetsresor genomförs,
analyseras och redovisas.
- att den tidigare gjorda klimatutredningen följs upp och
redovisas.
Motionen har remitterats till allmänpolitiska utskottet för
yttrande och anmäls nu. Utskottet diskuterar motionen man
vill veta mer om resultat och tillvägagångssätt för liknade
utredningar i andra landsting och kommuner. Det kan finnas
anledning att överväga en koppling mellan resvanor och
arbetet med ett nytt miljöprogram.
Beredning fortsätter i planeringsgruppen.
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Motion - Inför en vegetarisk veckodag i Landstinget
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson
LK11- vänsterpartiet
0322
- att en vegetarisk dag i veckan införs i alla Landstingets
verksamheter där mat serveras.
50

Motionen har remitterats till allmänpolitiska utskottet för
yttrande och anmäls nu.
Utskottet diskuterar motionens krav i relation till valfrihet.
Utskottet önskar mer kunskaper om livsmedel/
livsmedelsproduktionens effekter på miljö och klimat som
en del i beredningen av motionen.
Beredning fortsätter i planeringsgruppen.
Motion - Landstinget ska bli en mönsterarbetsplats
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Marcus
LK11- Eskdahl, Ann-Kristine Göransson socialdemokraterna.
0306
- att landstinget stimulerar verksamheten och dess
förvaltningar för att skapa mönsterarbetsplatser tillsammans
med de fackliga organisationerna.
51

Motionen har remitterats till allmänpolitiska utskottet för
yttrande och anmäls nu. I den fortsatta beredningen av
motionen vill utskottet ta del av landstingets personalpolicy
på detta område och om möjligt få information hur de
efterlevs.
Beredning fortsätter i planeringsgruppen.
Motion - Utforma ett policydokument för
demokratifrågor
LK11- I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Mikael
0296
Ekvall, Inga Jonasson, Per-Olof Bladh vänsterpartiet
52

- att landstingsstyrelsen får i uppdrag att utreda
möjligheterna att utforma ett policydokument som skall
gälla för samliga av landstingets verksamheter.
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- att policydokumentet skall innefatta övergripande
riktlinjer gällande integration, jämställdhet, tillgänglighet,
miljöarbete samt påverkansmöjligheter för anställda och
medborgare.
- att i det fall det anses önskvärt att utforma ett
policydokument för demokratiska frågor, ge uppdraget att
formulera förslag till ett sådant dokument till
allmänpolitiska utskottet.
Motionen har remitterats till allmänpolitiska utskottet för
yttrande och anmäls nu. Utskottet undrar över vilka av de
ovannämnda områden som redan har planer och riktlinjer
och hur de ser ut.
Beredning fortsätter i planeringsgruppen.

53

Summering demokratidag
Utskottet diskuterar den demokratidag som genomfördes
den 5 september som en del i uppdraget att lämna förslag på
landstingets framtida demokratiarbete. Synpunkter som
nämns i diskussionen är bland annat: behov av
tjänst/funktion med ansvar för demokrati och
medborgardialog, deltagande kommuner tyckte att
landstinget bör ha ett ansvar för samordning, nätverk med
mera, finansiering, vilket ansvar kan APU ta ansvar för att
arrangera årliga demokratikonferenser, vilken roll ska de
politiska partierna och de politiska sekreterarna ha?
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Sammanträdesplanering
Utskottet tar del av ett utkast till planering för studiebesöket
i Västra Götaland. En del justering bör genomföras, bland
annat med mötestid under dag 1 och att avfärd från
Jönköping bör ske tidigast 08:30. Hemkomst dag 2 bör ske
senast 16:30.
Sekreteraren och planeringsgruppen får ansvar för fortsatt
planering, eventuell frånvaro meddelas så snart som möjligt
till sekreteraren.
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Konferensrapport
Lena Ahnstedt och Jan-Erik Lagärde rapporterar från
konferensen. Att ställa etiska krav och miljökrav vid
upphandling är viktigt! Offentlig upphandling för en bättre
värld. 15 september.

56

Övriga frågor
Utskottet tar del av ett protokollsutdrag från
Landstingsstyrelsen presidium angående Landstingets
medborgarpanel. Allmänpolitiska utskottet har önskat
medverkan från landstingsstyrelsen till styrgruppen för
medborgarpaneler. Landstingsstyrelsens presidium föreslår
att utskottet tar hjälp av styrelsens delegationer i arbetet
med medborgarpaneler.

Vid protokollet

Charlotte Jerkelund

Justeras

Tommy Bernevång
Forsberg

Eva Eliasson

