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Diarienummer

Allmänpolitiska utskottet §§ 1-10
Tid:

2013-01-28 kl. 10.00-14.30

Plats:

Landstingets kansli, sal A

Närvarande:

Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg (KD),
Cecilia Jonsson (FP) ersätter Per Hansson (FP),
Jarl Karlsson (S),
Kjell Ekelund (S),
Maria Hörnsten (S) från § 4
Erik Lagärde (KD),
Annika Hansson (S),
Per-Olov Norlander (M),
Urban Persson (M),
Eva Eliasson (S),
Lena Ahnstedt (C),
Anders Gustafsson (M),
Samuel Godrén (SD) ersätter Anders Gustafsson
(SD),
Kerstin Klasson (MP),
Mikael Ekvall (V) t.o.m. § 3
Övriga: Frida Boklund, Företagarna, t.o.m. § 3
Elisabeth Sandberg, Svenskt Näringsliv t.o.m. § 3
Lena Bohman Hjelmstedt utskottssekreterare

§1

Val av justerare
Utskottet utser Erik Lagärde att justera protokollet
tillsammans med ordföranden.

§2

Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.

§3

Näringslivsfrågor
Frida Boklund, Företagarna redogör för organisationens
arbete. I deras organisation är ägarna till företagen
medlemmar. Småföretagarbarometern som görs tillsammans
med Swedbank redovisas. Expansionshinder, skillnader
jämfört med Östergötland m.m. diskuteras och frågor
besvaras.
Elisabeth Sandberg, Svenskt näringsliv presenterar den
organisationens arbete och där är det företagen som är
medlemmar. Här lämnas information om företagsklimatet,
hur tycker företagarna det är att vara verksamma i sin
kommun. Utskottet diskuterar och frågor besvaras.
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Flerårsplanen 2015-2016
Skrivelse angående den nya flerårsplanen diskuteras med
utgångspunkt från förra årets och de punkter som
planeringsgruppen angett. Ett flertal punkter framgick som
kan behöva tas in i skrivningen:
• Kring hållbar utveckling, om att fler små leverantörer
kan samarbeta kring en upphandling och
Miljöstyrningsrådets kriterier för upphandling
• Länsmuseet nya satsningar, bildkonst och kulturarv
• RUS, Regional utvecklingsstrategi
• Näringslivsfrågor
• Något om Vättern som en skyddad vattentäkt med
anledning av planerad gruvdrift (i den del det berör
landstingets kompetensområde)
• Precisera och förtydliga t.ex. hur många föreningar
som finns, exempel när det gäller turismen
• Satsningar som främjar tillväxt gynnar inte bara
kvinnor och att kvinnors arbetsmarknad handlar om
kommunikationer som passar även med
oregelbunden arbetstid
• Landstinget bör anställa fler med funktionshinder
• Information om landstinget och deltagande i
Medborgarpanel måste finnas tillgänglig även för
personer utan tillgång till dator
Dessutom diskuterades hur detta dokument ska användas
och om det tidigare skrivelserna har påverkat
Landstingsstyrelsens beslut samt regionbildningens
påverkan på allt i planen.
Beslut
Planeringsgruppen får i uppdrag att arbeta vidare med
skrivelsen.

§5
Dnr LJ
2012/
1299

Motionen – Stärk landstingets kunskap och kompetens
om kemikaliers inverkan på barn
I en motion till fullmäktige föreslår Inga Jonasson,
Vänsterpartiet
att kompetensen inom Landstingets organisation, avseende
kemikalier, förstärks med sakkunniga inom området
att utöka barnhälsovårdens uppdrag till att även omfatta
Sign
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följande:
att uppmärksamma och förebygga risker i barnets närmiljö
och samhället när det gäller hälsofarliga kemikalier.
Motionen har remitterats till Allmänpolitiska utskottet för
yttrande.
Vid utskottets möte i december medverkade
barnhälsovårdsöverläkare Carin Oldin och då konstaterades
att behovet av kunskap och kompetens på detta område är
stort.
Utskottet diskuterar motionen och att frågan behöver
beredas mer.
Beslut
Utskottet beslutar att till ett kommande sammanträde under
våren bjuda in någon expert från Miljömedicin i Linköping
till utskottets möte innan ytterligare beredning görs i frågan.

§6
Dnr
LJ
2012/
1385

Motionen – Utöka friskvårdsbidraget
I en motion till fullmäktige föreslår Per-Olof Blad, Mikael
Ekvall och Inga Jonasson, Vänsterpartiet
- att Landstinget i Jönköpings län justerar upp
friskvårdsbidraget från 500 kr till 1700/år
- att förändringen justeras i friskvårdspolicyn.
Motionen har remitterats till Allmänpolitiska utskottet för
yttrande.
Vid utskottets möte i december medverkade personalstrateg
Annika Tilstam och lämnade information om ärendet.
Utskottet diskuterar ärendet och menar att det bör vara
samma regler för alla i Landstinget oavsett arbetsplats och
oavsett om det finns en landstingsägd anläggning där man
bor. Bl.a. har information framkommit att Folktandvården
har en friskvårdspeng på 3000 kronor per år. Utskottet
menar att reglerna för de landstingsdrivna verksamheterna
måste vara det samma. Utskottet menar också att dagens
friskvårdsbidrag bör höjas.
Beslut
Utskottet beslutar att uppdra till planeringsgruppen att
utarbeta ett förslag till svar på motionen till nästa
sammanträde.
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Motionen – Skapa ett skydd för ”Visselblåsare” i
Landstinget i Jönköpings län.
I en motion till fullmäktige föreslår Inga Jonasson och
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet
- att Landstinget i Jönköpings län undersöker möjligheten att
införa en oberoende mottagarfunktion för den som avslöjar
brister i landstingets verksamhet eller i verksamheter som
finansieras av Landstinget
- att uppmärksamma och belöna medarbetare som visat
civilkurage i arbetet, genom att ett civilkuragepris inrättas.
Motionen har remitterats till allmänpolitiska utskottet för
yttrande.
På utskottets möte i december medverkade personaldirektör
Anders Liif med information.
Sekreteraren har inhämtat informationen att landstinget inte
kan skriva in något krav på meddelarfrihet i landstingets
regelbok för privatdrivna vårdcentraler. Socialdepartementet
håller dock på att utreda frågan och där har bl.a. föreslagits
en etisk plattform för vården. Plattformen skulle bl. a
innebära att privata vård- och omsorgsgivare med offentlig
finansiering frivilligt kan ansluta sig till meddelarfriheten.
Utskottet diskuterar ärendet och bl.a. poängteras att
fackförbundens roll är viktiga i sammanhanget. Dessutom
menar utskottet att utskottet inte kan ställa sig bakom de i
motionen föreslagna att-satserna.
Beslut
Utskottet beslutar att uppdra till planeringsgruppen att
utarbeta ett förslag till svar med avslag på motionen.

§8

Demokratifrågor, Kampanjvecka för medborgarpanelen
Ordföranden har skickat brev till partiernas gruppledare och
Landstingsfullmäktiges presidium m.fl. med information om
den kampanjvecka som planeras v. 9 för att få fram fler
deltagare till medborgarpanelen.
Allmänpolitiska utskottets ledamöter kommer att ta
huvudansvaret för varje plats men behöver hjälp från övriga
ledamöter i Landstingsfullmäktige.
Sign
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Kampanjen är tänkt att äga rum torsdagen den 28 feb på
eftermiddagen på de tre sjukhusen och på förmiddagen
lördagen den 2 feb på ett antal platser i länet.
Mer information kommer att lämnas i samband med
landstingsfullmäktiges sammanträde den 5 februari.

§9

Kommande sammanträden
• 11 mars hålls sammanträdet i Gnosjö med
information om kommunen och näringslivet samt
ärenden om flerårsplanen, demokrati och motioner
• 9 april hålls sammanträdet på Regionens hus,
Jönköping med information om Länstrafiken,
Regionförbundet och Smålands turism och
skrivelsen om flerårsplanen ska fastställas.

§10

Rapporter från konferenser och konferensinbjudningar
Ordföranden och Jarl Karlsson rapporterar från konferens 18
december om Statens regionala förvaltning. Där
presenterades Mats Sjöstrands utredning där det bl. a.
föreslås att det regionala utvecklingsansvaret övertas av
landstingen, att antalet länsstyrelser halveras samt att fler
statliga myndigheter får gemensam regional indelning.
Konferensinbjudningar
• Kulturting 21-22 mars på Spira, Jönköping
Utskottets ledamöter erbjuds möjlighet att delta,
anmälan till sekreteraren snarast.
• Klimatet – vad har hänt på tio år och vad gör vi nu?
11 april på Högskolan för lärande och
kommunikation, Jönköping
Utskottets ledamöter erbjuds möjlighet att delta,
anmälan till sekreteraren snarast
• Demokratidagen 2013, 24 april på Folkets Hus
Stockholm
Erik Lagärde, Per-Olov Norlander, Maria Hörnsten,
Kjell Ekelund och Anders Gustafsson (Eksjö) utses
att delta i konferensen på utskottets bekostnad.

Sign
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Vid protokollet
Lena Bohman Hjelmstedt
Justeras

Tommy Bernevång Forsberg

Erik Lagärde

Sign

