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2011-12-08, 10:00-14:40

Plats:

Stora konferensrummet, Vandalorum

Närvarande:

Beslutande:
Tommy Bernevång, ordf (KD)
Per Hansson (FP)
Jarl Karlsson (S)
Anders Gustafsson (M) § 66-75
Kjell Ekelund (S)
Eva Eliasson (S)
Mikael Ekvall (V)
Maria Hörnsten (S) § 66-75
Kerstin Klasson (MP)
Erik Lagärde (KD)
Anders Gustafsson (SD)
Per-Olov Norlander (M)
Urban Persson (M) § 68-76
Adjungerade:
Ivana Abrahamsson, miljöchef Landstinget § 68,69
Åsa Nilsson, miljösamordnare § 69
Jennie Ferm, kostchef Värnamo sjukhus § 69

66

Dagordning
Förslaget till dagordning godkänns med tillägg av
information om landstingets demokratiarbete och
medborgarpaneler.

67

Justerare
Utskottet utser Erik Lagärde att justera protokollet
tillsammans med ordföranden.

Motion - Vilka resvanor har de Landstingsanställda i
Jönköpings län
LK11- I en motion till landstingsfullmäktige föreslår
Per-Olof Bladh, Mikael Ekvall, Inga Jonasson
0336
vänsterpartiet
68

- att en resvaneundersökning avseende de anställda i
Landstinget i Jönköpings läns arbetsresor genomförs,
analyseras och redovisas.
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- att den tidigare gjorda klimatutredningen följs upp och
redovisas.
Motionen har remitterats till allmänpolitiska utskottet för
yttrande.
Nu medverkar Ivana Abrahamsson, miljöchef Landstinget
och informerar om att en resvaneundersökning planeras.
Trafikverket har beviljat 200 000 för genomförandet, men
det krävs att Landstinget ställer upp med medel för
genomförande och/eller åtgärder. Miljöchefen menar att den
klimatutredning som gjordes inför förra miljöprogrammet
inte är aktuell och att en resvaneundersökning skulle vara
till större nytta för det framtida miljöarbetet.
Utskottet ger planeringsgruppen i uppdrag att ta fram ett
förslag till yttrande.

69
Motion - Inför en vegetarisk veckodag i Landstinget
LK11- I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson
vänsterpartiet
0322
- att en vegetarisk dag i veckan införs i alla Landstingets
verksamheter där mat serveras.
Motionen har remitterats till allmänpolitiska utskottet för
yttrande och anmäls nu.
Nu medverkar Åsa Larsson, miljösamordnare med särskilt
ansvar för livsmedel och Jennie Ferm, kostchef Värnamo
sjukhusområde. Åsa Larsson informerar om landstingets
arbete med att öka användningen av ekologiska livsmedel,
och om aktuella miljödilemman inom livsmedelsområdet.
Se bilaga 1
Jennie Ferm, diskuterar värdet av valfrihet och behovet av
att göra de vegetariska alternativen tilltalande för fler
människor och att öka andelen vegetabilier i kött- och
fiskrätter.
Utskottet diskuterar motionen, valfrihet är viktigt för såväl
personal som besökare. Det är viktigt att de vegetariska
rätterna är attraktiva och likvärdiga alternativ till övriga
rätter.
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Det vore intressant att ta reda på vilka mätningar och arbete
som finns kring att mäta klimatpåverkan per portion.
Det kommande miljöprogrammet bör sträva efter att minska
livsmedlens klimatpåverkan, och öka andelen ekologiska
livsmedel. Där också frågan om vegetarisk kost bör ingå.
Beredning fortsätter i planeringsgruppen.

70
Landstinget en mönsterarbetsplats
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 och en sammanställning av de texter
som gäller personalfrågor i budget och flerårsplan.
Personaldirektör Anders Liif skulle medverkat men har
lämnat återbud. Utskottet beslutar att bordlägga ärendet till
nästkommande sammanträde och att Anders Liif bjuds in
att medverka då.
71

Motion - Utforma ett policydokument för
demokratifrågor

LK11I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Mikael
0296
Ekvall, Inga Jonasson, Per-Olof Bladh vänsterpartiet
- att landstingsstyrelsen får i uppdrag att utreda
möjligheterna att utforma ett policydokument som skall
gälla för samtliga av landstingets verksamheter.
- att policydokumentet skall innefatta övergripande
riktlinjer gällande integration, jämställdhet, tillgänglighet,
miljöarbete samt påverkansmöjligheter för anställda och
medborgare.
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- 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.
Efter beredning i planeringsgruppen finns ett förslag till
yttrande med förslag att motionen avslås. Utskottet
diskuterar förlaget.
Mikael Ekvall (V) yrkar för bifall till motionen. Tommy
Bernevång-Forsberg (KD) yrkar bifall till
planeringsgruppens förslag att avslå motionen.
Utskottet beslutar:
- att besluta enligt planeringsgruppens förslag och att
därmed föreslå fullmäktige att avslå motionen.
Mikael Ekvall (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.

72
Motion - Placering efter partitillhörighet
LK11- I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Anders
Gustafsson Sverigedemokraterna
0537
- att samtliga fullmäktigeledamöter placeras efter
partitillhörighet i fullmäktigesalen.
Motionen har remitterats till allmänpolitiska utskottet för
yttrande. Efter beredning i utskottet finns ett förslag till
yttrande. Planeringsgruppen har även skickat
yttrandeförslaget till fullmäktiges presidium för synpunkter.
Fullmäktiges presidium rekommenderar inte någon ändring
av nuvarande placering i fullmäktige.
Utskottet diskuterar motionen och yttrandeförslaget. Det
kan finnas anledning att se över arbetsformerna vid
fullmäktiges sammanträden i allmänhet. Ett alternativ till
bifall eller avslag till motionen är att placering efter
partitillhörighet prövas vid några sammanträden, att detta
utvärderas och att fullmäktiges presidium sedan fattar beslut
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om framtida placering.
Jarl Karlsson (S) yrkar för avslag på motionen.
Tommy Bernevång-Forsberg yrkar för att försök med
placering efter partitillhörighet prövas och utvärderas.
Utskottet beslutar
- att bifalla Tommy Bernevång-Forsbergs yrkande om att
placering efter partitillhörighet prövas och utvärderas.
Utskottet ger planeringsgruppen i uppdrag att färdigställa
motionsyttrandet i enlighet med utskottets diskussioner och
beslut.

Skrivelse – allmänhetens frågestund
I en skrivelse till allmänpolitiska utskottet föreslår Erik
LK11- Lagärde, kristdemokraterna, och Urban Persson,
0746
moderaterna
73

- att allmänpolitiska utskottet tar initiativet till och föreslår
landstingsstyrelsen att under en försöksperiod pröva
allmänhetens frågestund i samband med
landstingsfullmäktige.
Skrivelsen anmäldes vid utskottets sammanträde. Utskottet
diskuterar skrivelsen och beredningen av den. Utskottet såg
positivt på förslaget. Allmänhetens frågestund skulle kunna
vara ett av flera verktyg för medborgardialog. Erfarenheter
från andra landsting/regioner och kommuner bör inhämtas
som underlag. Det markerades att det samtidigt är viktigt att
man även satsar på andra kanaler för medborgardialog.
Utskottet ger planeringsgruppen i uppdrag att ta fram ett
förslag till yttrande.
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Sammanträdesplanering
Utskottet fastställer sammanträdesdatum för 2012 enligt
följande:
21 februari
20 mars
2 maj
18 juni
3 september
17-19 oktober ev studieresa
19 november
10 december
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Landstingets demokratiarbete och medborgarpaneler
Styrgruppen för medborgarpaneler har träffats vid två
tillfällen och en kommunikationsplan för arbetet har tagits
fram. En första medborgarpanel på temat demokrati
planeras till februari-mars 2012.
Ordföranden ska kontakta landstingsstyrelsen angående ett
förtydligande av uppdraget att ta fram ett förslag för
landstingets framtida demokratiarbete.

76

Information Vandalorum
Jan-Ove Forsell berättar om bakgrund, finansiering,
verksamhet och framtid för Vandalorum samt visar lokaler
och nuvarande utställning.

Vid protokollet

Charlotte Jerkelund

Justeras

Tommy Bernevång
Forsberg

Erik Lagärde

