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§ 32

Val av protokolljusterare
Utskottet utser Evaggelos Tottas att tillsammans med
ordföranden justera protokollet.

§ 33

Fastställande av dagordning
Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande
tillägg av ärenden:
- Konferensinbjudningar

§ 34

Lägesrapport om hemsjukvårdens övergång till
kommunerna
Ulf Grahnat informerar om KOMHEM – vård, omsorg och
rehabilitering nära dig med hjälp av en bildpresentation med
följande rubriker:
- Välkommen till den nya hemsjukvården
- Socialstyrelsens slutsatser
- Tidplan
- Avsiktsförklaring
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- Arbetsgrupper
- Särskilda utredningsuppdrag
För mer information: www.komhem.net

§ 35

Flerårsplan 2014-2015
Utskottets ledamöter påbörjade arbetet med flerårsplanen vid sina
gruppmöten inför sammanträdet 2012-01-10. Då lämnade
Vänsterpartiet sitt förslag till flerårsplan och Socialdemokraterna
meddelade att de kommer att lämna sitt förslag efter det att de fått
majoritetspartiernas förslag till flerårsplan. En diskussion fördes
sedan om områden som utskottet ville ta med i sina fortsatta
diskussioner:
- Folkhälsoplanen
- Habiliteringens lokaler
- Folktandvårdens lokaler och mobila enhet.
Vid planeringsgruppens sammanträde 2012-02-01 delades
Sammanställning av överläggningar med patientföreningar 2011
ut. Den bifogades också kallelsen till utskottssammanträdet 201202-14.
Vid sammanträdet 2012-02-14 enades utskottet om att
majoritetspartierna lämnar sitt förslag till flerårsplan inför
sammanträdet 2012-03-14. Därefter lämnar Socialdemokraterna
och Sverigedemokraterna sina förslag. Vänsterpartiet lämnar
tilläggsyrkanden.
Majoritetspartiernas förslag skickades med e-post till ledamöterna
den 12 mars, samt lämnades också ut i pappersformat vid
sammanträdet 2012-03-14. Synpunkter på förslaget framfördes av
S och V.
S, V och SD meddelade att de kommer att lämna sina förslag till
flerårsplan under vecka 12.
Vid planeringsgruppens sammanträde 2012-03-28 delade
sekreteraren ut förslag från S och tilläggsyrkanden från V. SD
hade inte lämnat något förslag.
Ett sammanställt förslag med majoritetspartiernas, S (gulmarkerade) och V (grönmarkerade) formuleringar och yrkanden
delades också ut.
Det sammanställda förslaget bifogades kallelsen till dagens
utskottssammanträde.
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SD lämnar nu sitt förslag till flerårsplan.
Utskottet enas om att gå igenom yrkandena i det sammanställda
förslaget avsnitt för avsnitt.
I inledningstexten är utskottet enigt om att meningen
”Grundläggande är att verksamheten ska utgå från patientens

fokus och behov, ha en god tillgänglighet med rättvis
fördelning av tillgängliga resurser och bedrivas
kostnadseffektivt.” i enlighet med Socialdemokraternas förslag.
Folkhälsa
Vänsterpartiet yrkar att rubriken ska ändras till ”Hälsofrämjande

arbete för en bättre folkhälsa”
Majoritetspartierna yrkar avslag till yrkandet.
Beslut
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att
utskottet bifaller majoritetspartiernas yrkande.
Vänsterpartiet yrkar att inledningstexten under rubriken ändras
till: ”Det är hälsans sociala bestämningsfaktorer som måste

påverkas mot de växande hälsoklyftorna. Att ständigt arbeta
med inflytande, jämställdhet, jämlikhet, ekonomi och
delaktighet är grunden för en god folkhälsa. Beslutet om
utarbetandet av en strategi för en mer hälsofrämjande hälsooch sjukvård genomförs och utefter denna utarbetas
handlingsplaner för folkhälsoarbete inom sjukhus och
primärvård. I handlingsplanerna ska ingå och preciseras hur
skillnader i hälsa mellan olika befolkningsgrupper skall
minskas.”
Majoritetspartierna yrkar avslag till ändringen.
Beslut
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att
utskottet bifaller majoritetspartiernas yrkande.
Vänsterpartiet och Socialdemokraterna yrkar följande
tillägg:
”- Revidering av folkhälso- och handikappolitiska
programmen ska göras kontinuerligt.”
Respektive
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”- Det nuvarande folkhälsopolitiska programmet från 1998
bör i samverkan med länets kommuner revideras för att
omfatta de 11 nationella folkhälsomålen som fastställdes
2007.”
Utskottet för en diskussion och enas om följande
formulering av ett tillägg:
”- Folkhälsopolitiska programmet ska revideras en gång
under varje mandatperiod.”
Vänsterpartiet yrkar på följande tillägg:
I första meningen ”... för ungdomar upp till 25 år.”
”- Det är viktigt att arbeta mera tydligt och uppmärksammat
på personer med funktionsnedsättning och utsatta barns
hälsa.”
”- Delaktighet och inflytande är grundläggande och en viktig
del i folkhälsan.”
Socialdemokraterna instämmer i Vänsterpartiets yrkande
”… för ungdomar upp till 25 år.”
Majoritetspartierna yrkar avslag till tilläggen.
Beslut
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att
utskottet bifaller majoritetspartiernas yrkande.
Majoritetspartiernas förslag ”- Erbjuda hembesök till alla
över 80 år för att förebygga såväl psykisk som fysisk
ohälsa.” ändras till följande lydelse:
”- Erbjuda hembesök i samarbete med kommunerna till alla
över 80 år för att förebygga såväl psykisk som fysisk ohälsa.
i enlighet med Vänsterpartiets och Socialdemokraternas förslag.”
Vänsterpartiet yrkar på följande tillägg: ”Här är hälsosamtal
med förälder/föräldrar en viktig del.”
Efter en diskussion enas utskottet om att stryka tillägget.
Vänsterpartiet avstår också önskemålet att flytta meningen:
”Vårdcentralerna fortsätter att utvecklas till hälsocentraler.”
Utskottet enas också om att göra tilläggen ”- Förbättra
missbruksvården i ett nära samarbete med länets
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kommuner.” och ”- Utveckla arbetet med att tidigt upptäcka
våld i nära relationer för att kunna erbjuda stöd och
behandling” enligt förslag från Socialdemokraterna.
Socialdemokraterna yrkar på följande tillägg: ”- Påskynda
implementeringen av Barnkonventionen i alla landstingets
verksamheter.”
Majoritetspartierna yrkar avslag till tillägget.
Beslut
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att
utskottet bifaller majoritetspartiernas yrkande.
Bemötande och tillgänglighet
Socialdemokraterna yrkar på följande tillägg: ”- En översyn
av vad ett avgiftsfritt system skulle innebära inom
sjukvården bör genomföras.”
Vänsterpartiet instämmer i yrkandet.
Majoritetspartierna yrkar avslag till tilläggsyrkandet.
Beslut
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att
utskottet bifaller majoritetspartiernas yrkande.
Vänsterpartiet yrkar på följande tillägg: ”Kunskapen om
hedersproblematiken förstärks.”
Majoritetspartierna yrkar avslag till tilläggsyrkandet.
Beslut
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att
utskottet bifaller majoritetspartiernas yrkande.
Votering begärs där utskottet godkänner följande
voteringsproposition:
Majoritetspartiernas yrkande mot Vänsterpartiets yrkande.
För bifall till majoritetspartiernas yrkande (JA) röstar 8
ledamöter (Marianne Andersson, Lis Melin, Arne Ekegren,
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Bengt Petersson, Karl-Magnus Svensson, Kajsa Carlsson,
Doris Lidman och Britt Johansson).
För bifall till Vänsterpartiets yrkande (NEJ) röstar 7
ledamöter (Evaggelos Tottas, Lena Persson, Stefan
Svensson, Per-Olof Bladh, Michael Bucht, Johanna
Gustavsson och Sven-Evert Gunnarsson).
Utskottet beslutar således enligt majoritetspartiernas
yrkande.
Vänsterpartiet yrkar på följande tillägg av avsnitt med
rubrik: ”Primärvård- Regelbok vårdval
Vårdcentralerna ska vara förstahandsval vid behov av hälsooch sjukvård. Vårdcentralen ska bidra med största möjliga
hälsa för invånarna i området, genom att erbjuda
förebyggande hälsovård, lättillgänglig sjukvård och
rehabilitering av god kvalitet i samverkan med andra
aktörer. Att arbeta team och områdesbaserat med helhetssyn
där patienten medverkar aktivt, är en prioriterad uppgift.
- Vårdcentralerna fortsätter att utvecklas till hälsocentraler.
- Det ska finnas tillgång till olika yrkeskompetenser som t ex
logopeder och dietister.
- Inom primärvården finns behov av mer tillgång till
psykiatrisk hjälp och rehabilitering. Det behövs förstärkning
av de psykosociala teamen med arbetsterapeuter och
sjukgymnaster.
- Primärvården ska erbjuda stöd till dem som är
läkemedelsberoende samt arbeta för att minska
förskrivningen av vanebildande mediciner.
- Vårdutvecklare ska finnas på varje vårdenhet för att stärka
och utveckla kvalitetsarbetet.”
Majoritetspartierna yrkar avslag till tillägget.
Beslut
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att
utskottet bifaller majoritetspartiernas yrkande.
Palliativ vård
Vänsterpartiet yrkar på följande tillägg till första meningen
”…på lika villkor i hela länet oberoende av diagnos och
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ålder hos patienten.”
Majoritetspartierna yrkar avslag till tillägget.
Beslut
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att
utskottet bifaller majoritetspartiernas yrkande.
Rehabilitering och habilitering
Vänsterpartiet yrkar på följande tilläggsyrkande: ”All vård
måste genomsyras av ett rehabiliterande synsätt, det är en
god hälsoekonomi.”
Efter en diskussion enas utskottet om följande lydelse:
”Vården ska genomsyras av ett rehabiliterande synsätt, det
är en god hälsoekonomi.”
Utskottet bifaller även Vänsterpartiets önskan om att ändra
”bör” till ”ska” i avsnittets andra mening.
Efter en justering bifalls också tillägget: ”- En översyn av
bassängrehabiliteringen i länet ska göras.”
Psykiatri
Enligt önskemål från Vänsterpartiet ändras ”bör” till ”ska” i
avsnittets andra mening.
Socialdemokraterna yrkar på följande tillägg: ”- Verka för
att kompetensförsörjningen inom alla yrkesgrupper
tillgodoses.”
Majoritetspartierna yrkar avslag till tillägget.
Beslut
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att
utskottet bifaller majoritetspartiernas yrkande.
Vänsterpartiet yrkar på följande fem tillägg:
”- Förbättra det psykosociala stödet till akutmottagningarna.
- Tillskapa äldrepsykiatriska team.
- Utred möjlighet att skapa mellanvårdsformer.
- Fler sjukgymnaster med psykiatrikompetens ska anställas.
- En ökad satsning på missbruksvården görs där brukare och
anhöriga är delaktiga.”
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Majoritetspartierna yrkar avslag till samtliga tillägg.
Beslut
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att
utskottet bifaller majoritetspartiernas yrkande.
Vänsterpartiet yrkar på följande tillägg av avsnitt med
rubrik: ”Barn och ungdom
Barn och ungdomar är en stor del av länsbefolkningen och
vårt samhälles framtid. Arbetet med barns och ungdomars
hälsa måste alltid vara ett prioriterat område. Det fina arbete
som pågår med att införliva Barnkonventionen på alla
landstingets ansvarsområden måste få fortsätta och ges stöd.
- Varje verksamhet ska utse barnombud som ges utbildning
och tid för att Barnkonventionens tillämpning ska bli ett
aktivt och levande verktyg.
- Alla medarbetarna ska få kunskap om Barnkonventionen
genom utbildningar och kompetensutveckling.”
Majoritetspartierna yrkar avslag till tillägget.
Beslut
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att
utskottet bifaller majoritetspartiernas yrkande.
Folktandvården
Vänsterpartiet yrkar på följande tillägg:
”Tänderna har en stor betydelse för vår totala hälsa. Alla
skall ha rätt till en god tandhälsa oberoende av ekonomisk
status.”
Majoritetspartierna och Socialdemokraterna bifaller den
första meningen: ”Tänderna har en stor betydelse för vår
totala hälsa.”
Vänsterpartiet stryker den andra meningen.
Vänsterpartiet yrkar på följande tillägg:
Meningen ”- Det är av vikt att alla medborgare i länet har
tillgång till landstingsdriven folktandvård samt att det finns
en geografisk närhet till folktandvård.” ersätts av följande
lydelse: ”De medborgare som söker till och vill behandlas av
Folktandvården ska erbjudas detta.”
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Majoritetspartierna yrkar avslag till tillägget.
Beslut
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att
utskottet bifaller majoritetspartiernas yrkande.
Medicinsk forskning och utveckling
Socialdemokraterna yrkar på följande tillägg:
”- Införa ett register över läkemedelsförskrivningen.”
Majoritetspartierna yrkar avslag till tillägget.
Beslut
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att
utskottet bifaller majoritetspartiernas yrkande.
Vänsterpartiet yrkar följande tillägg: ”- Futurum, FORSS,
Qulturum, Metodicum, är goda exempel på forsknings och
utvecklingsarbete som sker och är en viktig del av
landstingets framtida utveckling för en god hälso- och
sjukvård.”
Majoritetspartierna yrkar avslag till yrkandet.
Beslut
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att
utskottet bifaller majoritetspartiernas yrkande.
Framtidsfrågor
Efter en diskussion är utskottet överens om att andra
meningen i stycket ändras till:
”- Centrera specialistsjukvården för att ha en hög kompetens
på olika kliniker. Detta får dock inte ske på bekostnad av
något av länets tre akutsjukhus.”
Vänsterpartiet yrkar följande tillägg i fjärde meningen: ”... för att

minimera behovet av hyrläkare.”
Majoritetspartierna yrkar avslag till yrkandet.
Beslut
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att
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utskottet bifaller majoritetspartiernas yrkande.
I femte meningen beslutar utskottet att bifalla
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets ändringsyrkande
till att lyda: ”- Stimulera sjuksköterskor till
specialistutbildning.”
Utskottet är också överens om att sjunde strecksatsen ska
lyda: ”- Strävan för att under planperioden uppnå jämställda
löner mellan män och kvinnor.”
Vänsterpartiet yrkar följande tillägg som bifalls enligt
följande lydelser:
”- Patientföreningarna har stor kunskap och erfarenhet som
skall tas tillvara i vårdutvecklingen.”
”- Ökad öppenhet för evidensbaserade alternativa
behandlingsformer.”
Vänsterpartiet yrkar ytterligare tillägg:
”- För att säkerställa att vårdkedjan håller ihop för
äldre/multisjuka ska en samordningsfunktion prövas i
samverkan med landstinget och andra berörda aktörer.
- Landstinget ska ställa krav på nationell nivå att förslag tas
fram till ökat högkostnadsskydd för tandvård.
- Arbetet med att fler personer med funktionsnedsättning
anställs i landstinget ska fortgå aktivt.
- Central administration för samordning av sjukresor ska
finnas på länets samtliga sjukhus.”
Majoritetspartierna yrkar avslag till yrkandet.
Beslut
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att
utskottet bifaller majoritetspartiernas yrkande.
Beslut
Utskottet bifaller också övrig text i förslaget.
Vänsterpartiet och Socialdemokraterna reserverar sig för
egna yrkanden som inte bifallits.
Ett enigt utskott avslår Sverigedemokraternas förslag till
flerårsplan, eftersom det lämnades först vid dagens
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sammanträde.
Till protokollet biläggs en sammanställning av
majoritetspartiernas (M, KD,C, FP och MP) och
Socialdemokraternas yrkanden och Vänsterpartiets
tilläggsyrkanden.

§ 36

Motion – Sjukgymnaster till den psykiatriska vården!
(LK11-0037)

I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Inga
Jonasson, Vänsterpartiet landstingsfullmäktige besluta
att en plan tas fram för hur sjukgymnasternas
kunskapsområde skall bli tillgängligt för patienterna inom
den psykiatriska vården på lika villkor över länet
att planen omfattar såväl sluten som öppen psykiatrisk vård
att kompetensutveckling för sjukgymnaster i linje med
motionens intentioner planeras och genomförs.
Motionen anmäldes för planeringsgruppen vid sammanträdet
2011-02-16. Gruppen kom då fram till följande:
- Var finns de tre sjukgymnasterna inom psykiatrin som
nämns i motionen?
- En sjukgymnast ska bjudas in till ett utskottssammanträde.
Motionen anmäldes för utskottet vid sammanträdet 2011-0303. Sekreteraren delade ut de skriftliga svar som lämnats av
verksamhetscheferna på Samrehab i Värnamo och de tre
psykiatriska klinikerna i landstinget.
Utskottet förde en diskussion och en fråga ställdes om
resultatet av den inventering av rehabiliteringsresurser som
gjorts. Utskottet enades också om att bjuda in verksamhetschefen för Samrehab till ett utskottssammanträde.
Verksamhetschefen för Samrehab medverkade tillsammans
med två medarbetare vid utskottets sammanträde 2011-0908. Efter informationen diskuterade utskottet motionens
fortsatta beredning. Ledamöterna kom fram till att
förvaltningschefen för Vårdcentralerna Bra Liv ska bjudas in
till ett utskottssammanträde.
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LK10-0338 ”Återkoppling gällande motion angående
inventering av rehabiliteringsresurser (LK07-0351)” delades
ut. Planeringsgruppen fick i uppdrag att formulera
frågeställningar till ett brev som skulle skickas till alla
vårdcentraler.
Vid planeringsgruppens sammanträde 2011-09-28
diskuterades motionens fortsatta beredning.
Planeringsgruppen kom fram till att:
- avvakta med brevet till vårdcentralerna, tills vidare
- information om psykiatriutredningen ”Ett föredöme för
svensk psykiatri” ska lämnas vid ett utskottssammanträde.
Utskottet godkände planeringen för motionens fortsatta
beredning vid sammanträdet 2011-10-18.
Vid utskottets sammanträde 2011-11-29 lämnades
information om det fortsatta arbetet med psykiatriutredningen. Utskottet förde också en diskussion om
motionens fortsatta beredning. De kom överens om att
skriva till Medicinsk programgrupp psykiatri för att få deras
syn på motionen. Planeringsgruppen fick detta i uppdrag.
2011-12-05 diskuterade planeringsgruppen motionen och
den information som utskottet fått vid sammanträdet 201111-29. Gruppen kom också fram till att de vill ha Medicinsk
programgrupp psykiatris syn på motionen och få svar på
följande frågor:
- har man under åren som gått konverterat sjukgymnasttjänster till annan yrkeskompetens?
- vad är i så fall skälet till detta?
Utskottet har fått information om att det inom Värnamo
sjukvårdsområde finns sjukgymnaster på Samrehab som
arbetar mot psykiatriska kliniken. Planeringsgruppen vill nu
veta om det är så också inom Jönköpings och Höglandets
sjukvårdsområden.
Svar från Medicinsk programgrupp psykiatri medföljde
kallelserna till planeringsgruppens och utskottets
sammanträden 2012-02-29 respektive 2012-03-14.
Ledamöterna diskuterade den information som lämnats i
svaret och vid tidigare sammanträden.
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Per-Olof Bladh yrkade att utskottet ska bifalla motionen och
vill att utskottet ska avge ett yttrande, medan andra
ledamöter frågade vad psykiatriutredningen kom fram till.
Planeringsgruppen fick i uppdrag att fortsätta planeringen av
motionens beredning.
Vid sammanträdet 2012-03-28 beslutar planeringsgruppen
efter en kort diskussion att bjuda in utredningsansvarig för
psykiatriutredningen ”Ett föredöme inom svensk psykiatri”
för att få veta hur den fokuserat på personalsituationen i
framtiden och om sjukgymnaster finns med i denna.
Sekreteraren har pratat med utredningsansvarig som har
avböjt medverkan då det gått en lång tid efter det att
utredningen blev klar.
Efter en diskussion enas nu utskottet om att det pågår ett
arbete inom psykiatrin, samt att ett yttrande ska avges.
Planeringsgruppen får i uppdrag att med utgångspunkt från
att-satserna diskutera innehållet i yttrandet.

§ 37

Motion – Bra Liv – En primärvårdsorganisation i
utveckling (LK-0450)
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår
Anna-Carin Magnusson och Marcus Eskdahl
Socialdemokraterna, landstingsfullmäktige besluta
att Landstingsfullmäktige ger uppdrag till
Landstingsstyrelsen att tydliggöra Bra livs gemensamma
uppdrag för den bästa primärvården i länet.
Motionen anmäldes för utskottet vid sammanträdet 2011-0908. Utskottet enades då om att förvaltningschefen för
vårdcentralerna Bra Liv skulle bjudas in till ett
utskottssammanträde.
Förvaltningschefen för vårdcentralerna Bra Liv medverkade
med information vid utskottets sammanträde 2011-11-29.
Utskottet förde då också en diskussion om motionens attsats. Planeringsgruppen fick i uppdrag att planera för den
fortsatta beredningen av motionen. Varje parti skulle också
föra en diskussion i sina respektive grupper.
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Vid utskottssammanträdet 2011-12-20 fördes en diskussion
om politisk styrning utöver budgetprocessen och regelboken
för Vårdcentralerna Bra Liv och Folktandvården.
Sekreteraren fick i uppdrag att ta fram handlingsplanen för
Vårdcentralerna Bra Liv.
Vårdcentralerna Bra Livs handlingsplan bifogades kallelsen
till planeringsgruppens sammanträde 2012-02-01. Gruppen
förde ett kort samtal om handlingsplanen som även
bifogades kallelsen till utskottssammanträdet 2012-02-14.
Utskottet förde en diskussion vid sammanträdet 2012-02-14
kring handlingsplanen samt om motionen ska vara besvarad
eller avslås.
Sekreteraren fick i uppdrag att skriva ett kort förslag till
yttrande.
Ett förslag till yttrande medföljde kallelsen till
planeringsgruppens sammanträde 2012-02-29.
Planeringsgruppen enades då om att förslaget skulle
diskuteras i respektive partigrupper och tas upp igen vid
planeringsgruppens sammanträde den 28 mars. Då enades
gruppen om att förslaget skulle bifogas kallelsen till
utskottets sammanträde 2012-04-17.
Utskottet är nu överens om yttrandet och diskuterar om
motionen ska vara besvarad eller bifallen.
Beslut
Majoritetspartierna yrkar att motionen ska vara besvarad och
Socialdemokraterna yrkar att motionen ska bifallas.
Ordförande ställer proposition på ovanstående yrkanden och
finner att utskottet bifaller majoritetspartiernas yrkande att
motionen ska vara besvarad.

§ 38

Sammanträdesplanering
För hälso- och sjukvårdsutskottet planeras:
19 september: Ev Vårdcentralen Bra Liv i Vaggeryd samt ev
information om sjuksköterskan Berit Munck´s forskning om
palliativ vård.
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23 oktober: Ev Information om 1177 alternativt Information
om folktandvården, Värnamo
4 december:
Förslag inför höstens sammanträden:
- Vårdcentralerna Bra Liv, Vråen/Väster
- Alternativa behandlingsformer

§ 39

Studieresa till Alytus, Litauen
Den 28-30 maj planerar utskottet att göra en studieresa till
Alytus i Litauen. Resan ska innehålla ett uppföljande
studiebesök på Alytus länssjukhus, ev tandvård och
primärvård, samt något kulturinslag m.m.
Sekreteraren för internationell utveckling på Regional
utveckling hade tagit fram ett förslag till program som
presenterades och delades ut till ledamöterna vid utskottets
sammanträde 2012-03-14. Synpunkter framfördes.
Ledamöterna bestämde att utskottet inte ska ha något
sammanträde i samband med resan.
Resan sker med tåg från Jönköping respektive Värnamo till
Köpenhamn och därifrån med flyg till Vilnius. Per-Olof
Bladh och sekreteraren åker från Jönköping, övriga
ledamöter från Värnamo.
En diskussion fördes också om ersättare ska bjudas in för de
ledamöter som inte kommer att delta i resan. Utskottet
enades om att ersättare ska kallas in.
Följande ersättare deltar i resan:
Ingrid Ivarsson för Lena Persson och
Johanna Gustavsson för Stefan Svensson.
Sekreteraren vidarebefordrade utskottets synpunkter till
sekreteraren för internationell utveckling. Ett reviderat
förslag till program kommer att presenteras i början av april.
Planeringsgruppen som fått i uppdrag att godkänna
planeringen ska då lämna en skrivelse till
landstingsstyrelsens presidium.
Sekreteraren har lämnat ett brev till sekreteraren på
internationell utveckling, Regional utveckling med utskottets
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önskemål om resans innehåll de ska nu lämna ett nytt förslag
till program som ska godkännas av landstingsstyrelsens
presidium.
I resan kommer utöver utskottets ledamöter även
landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén att delta.

§ 40

Medborgardialog
Informationsavdelningen som fått i uppdrag att ta fram
förslag på en gemensam ”logga” till jackor/västar och
”flaggor” för utskottens medborgarkontakter/aktiviteter har
nu tagit fram några förslag.
Två förslag finns på ordensband med landstingets logga, ett
ljusgrått med ”Landstingspolitiker” i röd text och ett
mörkgrått med vit text.
Planeringsgruppen är positiv till förslaget i ljusgrått med
”Landstingspolitiker” i röd text, men vill höra utskottets
synpunkter.
Utskottet diskuterar nu förslagen på ordensband samt fyra
förslag på beachflags.
Planeringsgruppen får i uppdrag att göra utskottets val.

§ 41

Konferensinbjudan
- Utvecklingskraft, Tema: Tillsammans – Så mycket bättre!
9-10 maj, Huskvarna.
- Regional E-utvecklingsdag, 10 maj, Jönköping.
- Palliation Sydöst 2012, 23 maj, Jönköping.
Utskottet enas om att en ledamot från majoritetspartierna
och en från oppositionspartierna får delta. Anmälan görs
genom sekreteraren.
För kännedom!
Utbudet av kurser och konferenser finns tillgängligt för alla
ledamöter på landstingets intranät.
Sökväg: intra.lj.se, skriv in personligt användarnamn och
lösenord. Klicka på Landstingsfullmäktige, på vänster sida
finns sedan bland annat Kurser och konferenser.
OBS! Anmäl eventuella önskemål om deltagande i en
kurs/konferens till planeringsgruppen som ska lämna sitt
godkännande.
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§ 42

Anmälningsärenden
Anmäls och läggs till handlingarna, enligt särskild
förteckning.

§ 43

Avslutning
Ordföranden avslutar sammanträdet kl 16:25.

Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras

Britt Johansson

Evaggelos Tottas
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