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Plats: Biosalongen, Residenset Vänersborg 
 

Närvarande: Beslutande:  
Tommy Bernevång Forsberg (KD), ordf 
Per Hansson (FP) 
Jarl Karlsson (S)  
Lena Ahnstedt (C) 
Anders Gustafsson (M) 
Anders Gustafsson (SD) 
Kjell Ekelund (S) 
Eva Eliasson (S) 
Peter Lundvall (MP) ersätter Kerstin Klasson (MP) 
Jan-Erik Lagärde (KD) 
Per-Olov Norlander (M)  
Urban Persson (M) 
 
Maria Hörnsten (S) medverkade vid studiebesök  
dag 2, den 27 oktober 
 
Övriga:  
Charlotte Jerkelund, sekreterare  

       

Studiebesök 
Den 26-27 oktober genomförde allmänpolitiska utskottet en 
studieresa till Region Västra Götaland, programmet bifogas till 
protokollet. Se bilaga 1 

58 Justerare 
Utskottet utser Urban Persson att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden.  

59 Dagordning 
Förslaget till dagordning godkänns med tillägg av två 
konferensinbjudningar under övriga frågor.  

60 Rapport från styrgrupp medborgarpaneler 
Planeringsgruppen redogör för det första mötet med 
styrgruppen för medborgarpanelen. En kommunikations-
plan för medborgarpanelen ska tas fram som bland annat 
beskriver syfte, målsättning, målgrupper och kanaler för 
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markandsföring. Synpunkter från nuvarande medlemmar i 
panelen ska tas till vara och en ny panelomgång ska 
genomföras i början av nästa år.  

61 Konferensrapport  
Jarl Karlsson och Per Hansson lämnar rapport från Sveriges 
Kommuner och Landstings konferens Regioner 2015, 2011-
09-28.  

62 

 
LK11
-0296  

Motion – Utforma ett policydokument för 
demokratifrågor 
 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Mikael 
Ekvall, Inga Jonasson, Per-Olof Bladh vänsterpartiet 
 
- att landstingsstyrelsen får i uppdrag att utreda 
möjligheterna att utforma ett policydokument som skall 
gälla för samliga av landstingets verksamheter. 
 
- 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.  
 
Sekreteraren meddelar att dessa frågor inte specifikt finns 
angivna i några av landstingets policys men att de snarare 
berörs i  budget och flerårsplanskrivningarna. Inför dagens 
sammanträde har en sammanställning skickats ut med 
handlingarna. Utskottet diskuterar motionen, vad den 
föreslår är att en policy som har såväl ett 
medborgarperspektiv som ett personalperspektiv. Krävs då 
två dokument? Landstingets viktigaste styrdokument är 
budget och flerårsplan flera av dessa områden tas upp där. 
Utskottet vill ta del av en sammanställning av skrivningarna 
i budgeten som antas i november. Planeringsgruppen får i 
uppdrag att ta fram ett förslag till yttrande.   
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63 

LK11-
0537 

Motion - Placering efter partitillhörighet 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Anders 
Gustafsson Sverigedemokraterna  
 
- att samtliga fullmäktigeledamöter placeras efter 
partitillhörighet i fullmäktigesalen.  
 
Motionen har remitterats till allmänpolitiska utskottet för 
yttrande och anmäls nu.  
 
Utskottet diskuterar motionen och om hur arbetsordningen 
reglerar placeringen vid fullmäktige och att fullmäktiges 
presidium bör konsulteras. Utskottet konstaterar at det finns 
både fördelar och nackdelar med att sitta partivis. Till 
fördelarna hör att det skulle underlätta snabb 
kommunikation mellan partimedlemmar, något som skulle 
bidra till ordningen på sammanträdet och öka tryggheten för 
framförallt nya partier och ledamöter.  
 
Nuvarande placering bidrar till att ledamöterna lär känna 
varandra över partigränserna vilket kan bidra till ett positivt 
arbetsklimat. Med nuvarande regler för placering hamnar 
inget parti ”längst bak” i salen.  
 
Utskottet konstaterar också att en förändring av placeringen 
eller tillfälligt försök med placering enligt partitillhörighet 
inte medför några kostnader. Planeringsgruppen får i 
uppdrag att överlägga med fullmäktiges presidium och att ta 
fram ett förslag till yttrande.  

64 Sammanträdesplanering  
8 december 
Utskottet sammanträder i Värnamo och besöker 
Vandalorum. Medverkan av Miljösamordnare Åsa Nilsson 
och kostchef Jenny Ferm, Värnamo angående motionen om 
införande av vegetarisk veckodag samt personaldirektör 
Anders Liif angående motionen om mönsterarbetsplats. 
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65 Övriga frågor 
- Workshop om medborgardialog, 31 oktober 2011, 
Landstinget i Jönköpings län. Intresserade ledamöter 
erbjuds delta, anmälan till sekreteraren.  
- Miljömålen i halvtid, 1 december 2011. Intresserade 
ledamöter erbjuds delta, anmälan till sekreteraren.  
  

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

Justeras 

Tommy Bernevång 
Forsberg 

Urban Persson 

 
 
 

 


