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      Landstingsfullmäktige   

 

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 samtliga 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. Utskottet 
lämnar följande synpunkter för ärendets fortsatta beredning.  
 
Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande 
förutsättningarna för vår demokrati. På individnivå är sambandet mellan 
möjligheterna till inflytande och hälsa mycket starkt. Utskottet anser därför att 
såväl folkhälsoarbete som demokratiarbete bör ha sin utgångspunkt i allas 
möjlighet till inflytande och delaktighet i samhället.  
 
Motionen föreslår att ett policydokument tas fram som ska gälla alla verksamheter 
och omfatta riktlinjer för integration, jämställdhet, tillgänglighet och 
påverkansmöjligheter för anställda och medborgare. För närvarande så beskrivs 
landstingets arbete och ståndpunkter för dessa frågor i olika dokument.  
 
För landstingets miljöarbete finns dels en policy dels ett miljöpolitiskt program. 
Även för landstingets jämställdhetsarbete finns en policy, där beskrivs att 
”Jämställdhet ska genomsyra Landstingets verksamhet ur alla aspekter.  
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Det vill säga i alla sammanhang och nivåer i organisationen och i verksamhetens 
möte med medborgarna” policyn gäller således för såväl personal som för 
verksamheten. I Landstingets budget och flerårsplan beskrivs Landstingets ansvar 
för, och arbete med, att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet 
inom områdena arbetsförhållanden, rekrytering, lönefrågor och jämställdhet.  
 
Detta gäller samtliga diskrimineringsgrunder, det vill säga kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. I budget och 
flerårsplan finns även Landstingets uppdrag för jämlik vård, att vården erbjuds 
och fördelas på lika villkor för alla, med.   
 
Allmänpolitiska utskottet anser att dessa viktiga frågor även fortsättningsvis bör 
hanteras i landstingets viktigaste styrdokument, nämligen budget och flerårsplan. 
Det kan emellertid finnas anledning att i framtida arbete med budget och 
flerårsplan ytterligare utveckla dessa områden, och deras koppling till 
Landstingets vision ”För ett bra liv i ett attraktivt län”. Det kan även i 
fortsättningen finnas behov för policy och riktlinjer inom vissa områden, det 
gäller i huvudsak personalfrågor.  
 

Förslag till beslut  
Med hänsyn till det som redovisats ovan föreslår allmänpolitiska utskottet att 
fullmäktige beslutar  
 
att avslå motionen.  
 
ALLMÄNPOLITISKA UTSKOTTET 

 

Tommy Bernevång-Forsberg    Charlotte Jerkelund 
Ordförande       Utskottssekreterare  
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Plats: Stora konferensrummet, Vandalorum  
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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 samtliga 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. 
 
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.  
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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.  

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

Justeras 

Tommy Bernevång 
Forsberg 

Erik Lagärde 

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Lena Sandqvist 
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Motion – Utforma ett policydokument för demokrati-
frågor 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Mikael 
Ekvall, Inga Jonasson och Per-Olof Bladh, samtliga 
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. 
 
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. 
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 
 
att avslå motionen. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  
 
 



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 Planeringsdelegationen §§ 1-18 

 Tid: 2012-01-10 09:00-10:30 
 

 

Vid protokollet 

Siw Kullbergh 

Justeras 

Håkan Jansson  

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Lena Sandqvist 


