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Diarienummer

Allmänpolitiska utskottet §§ 25-35
Tid:

2013-04-09 kl.09.00-15.55

Plats:
Närvarande:

Regionens Hus
Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg (KD),
Per Hansson (FP),
Håkan Sandgren (S),
Maria Hörnsten (S), tom § 30
Erik Lagärde (KD),
Annika Hansson (S),
Per-Olov Norlander (M), tom § 30
Urban Persson (M),
Eva Eliasson (S),
Torbjörn Laang (S) ersätter Kjell Ekelund (S),
Lena Ahnstedt (C),
Anders Gustafsson (M),
Kerstin Klasson (MP),
Mikael Ekvall (V),
Anders Gustafsson (SD)
Övriga: Carl-Johan Sjöberg, Trafikdirektör § 25-27
Anna-Karin Malm Serviceresechef § 25-27
Lena Larsson VD Smålands turism § 28
Jarl Karlsson § 28
Rolf Persson Regiondirektör § 29
Ingela Helmfrid och Bengt Stålbom Arbetets- och
miljömedicin § 30
Lena Bohman Hjelmstedt, utskottssekreterare

§ 25

Val av justerare
Utskottet utser Eva Eliasson att justera protokollet
tillsammans med ordföranden.

§ 26

Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag med tillägg
av information från möte med Landstingsfullmäktiges
presidium.

§ 27

Information om Länstrafiken
Trafikdirektör Carl-Johan Sjöberg och Anna-Karin Malm
serviceresechef lämnar information om allmän
kollektivtrafik och serviceresor. All trafik i Länstrafikens
regi utförs på entreprenad av ca 25 olika trafikföretag. Under
ett år görs ca 17,5 miljoner resor med allmän kollektivtrafik
och 630 000 serviceresor.
Sign
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§ 28

Information från Smålands turism
VD Lena Larsson och Jarl Karlsson lämnar information om
Smålands Turism AB. Prognosen för världens turism är att
den ökar med 3 % varje år. Besöksnäringen växer även i
Sverige och i en ny nationell strategi för svensk
besöksnäring ska denna fördubblas. De flesta utländska
besökarna i vårt län kommer från Tyskland, Danmark och
Nederländerna. Många är nöjda och 78 % kommer tillbaka.

§ 29

Information från Regionförbundet
Regiondirektör Rolf Persson lämnar information från
Regionförbundet. Just nu tar man emot remissvaren på den
Regionala utvecklingsstrategin (RUS), arbetar med Smart
Housing ett projekt som handlar om flerbostadshus i trä och
glas, mycket kring järnvägsfrågor, programskrivning för
EU:s strukturfonder, den regionala och digitala agendan
m.m. Dessutom tar regionbildningsfrågan mycket tid i
anspråk.

§ 30
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
följande:
att uppmärksamma och förebygga risker i barnets närmiljö
och samhället när det gäller hälsofarliga kemikalier.
Motionen har remitterats till Allmänpolitiska utskottet för
yttrande.
Nu medverkar Ingela Helmfrid biolog och Bengt Ståhlbom
verksamhetschef från Arbets- och miljömedicin för att
lämna mer information.
Arbets- och Miljömedicin i Linköping är en regional resurs
för Landstingen i Jönköpings län, Kalmar län och
Östergötland. Just nu arbetar man med resultatet av den
Barnmiljöhälsoenkät som gjorts även i vårt Landsting.
Bengt Ståhlbom talar om de kemikalier som ett barn möter
under en dag i olika produkter i sin omgivning.
Ingela Helmfrid talar om de olika exponeringsvägarna, hur
ett barn får i sig kemikalier t.ex. som foster och genom
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maten, vattnet och jorden.
Efter presentationen diskuterar utskottet ärendet och ställer
frågor.
Många synpunkter framkommer inför det kommande
motionssvaret:
• information om detta ämne behöver komma ut till
barnhälsovården och mödrahälsovården
• informationen behöver implementeras i
verksamheten
• det bör utvecklas en närmare samverkan mellan
barnkliniken och Arbets- och miljömedicin
• förebyggande arbete inom barnhälsovården behövs
• information om barnmiljöhälsoenkäten bör finnas
med i svaret
• det finns mycket informationsmaterial redan inom
detta område men det bör noteras att
informationsmaterial på detta område snabbt blir
inaktuellt
Beslut
Utskottet beslutar att uppdra till planeringsgruppen att
utarbeta ett förslag till svar på motionen.
§ 31
Dnr
LJ
2012/
802

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.
Vid föregående möte med Allmänpolitiska utskottet
diskuterades om yttrandet borde kompletteras med vad som
skulle kunna anges i regelboken för vårdval ang.
meddelarfrihet och meddelarskydd varvid ärendet
återremitterades till planeringsgruppen.
Planeringsgruppen lämnade yttrandet utan komplettering.
Vid sammanträdet presenterar majoriteten ett
kompletterande förslag liksom Socialdemokraterna.
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Majoriteten föreslår följande tillägg i brödtexten:
Tillägg mellan andra och tredje stycket sidan 2
"Därutöver har justitiedepartementet tillsatt en särskild
utredare för att se över frågan om stärkt meddelarskydd för
privatanställda i offentligt finansierad verksamhet och då
framför allt i sådan verksamhet som avser vård, skola och
omsorg. Utgångspunkten ska vara att meddelarskyddet för
privatanställda i offentligt finansierad verksamhet så långt
som det är möjligt ska vara detsamma som för offentligt
anställa. Uppdraget ska redovisas den 30 september 2013. "
Tillägg mellan tredje och fjärde stycket sidan 2
"I regelboken för vårdval, avsnitt 4:16, står det 'personal vid
privata vårdenheter ska omfattas av samma meddelarfrihet
avseende medicinska vården som anställda i offentlig
verksamhet'. Utskottet vill framföra att inför kommande
revidering av regelboken för vårdval bör frågan om
meddelarfrihet och meddelarskydd ses över bl.a. med
beaktande av social- och justitiedepartementets resultat i
frågan".
Socialdemokraterna föreslår följande tillägg till brödtexten:
Överst på sidan 2 efter ”meddelarfrihet för sina anställda”
Ny mening:
”Vi anser att samma regler för meddelarfrihet och
meddelarskydd ska gälla för alla som bedriver offentligt
finansierad vård och omsorg. Detta ska skrivas in i
Regelboken.”
Andra stycket på sidan 2, sista meningen kompletteras:
”Plattformen ska innebära att privata vård- och
omsorgsgivare med offentlig finansiering ska ansluta sig till
meddelarfriheten.”
Tredje stycket på sidan 2, tredje meningen ”Ett
tillåtande…sin arbetsplats” utgår och ersätts med följande:
”Tack vare offentlighetsprincipen, meddelarfriheten,
efterforskningsskyddet och meddelarskyddet har
missförhållanden i den offentliga vården upptäckts och
rättats till. För patienternas trygghet - oavsett vårdgivareoch personalens vilja att påtala fel, brister och oegentligheter
måste dessa lagar/skydd gälla även i offentligt finansierad
privat vårdverksamhet.”
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Mikael Ekvall yrkar på att motionen skall bifallas.
Förslagen diskuteras.
Ordföranden ställer först proposition på majoritetspartiernas
förslag och Socialdemokraternas förslag och finner att
utskottet bifaller majoritetens förslag.
Votering begärs med följande voteringsordning: Den som
bifaller majoritetens förslag röstar JA. Den som bifaller
socialdemokraternas förslag röstar NEJ.
JA röstar följande åtta (8) ledamöter: Erik Lagärde, Urban
Persson, Lena Ahnstedt, Anders Gustavsson (M), Kerstin
Klasson, Anders Gustavsson (SD), Per Hansson och Tommy
Bernevång Forsberg.
NEJ röstar följande fem (5) ledamöter: Annika Hansson,
Eva Eliasson, Mikael Ekvall, Torbjörn Laang, och Håkan
Sandgren.
Därefter ställer ordförande proposition på liggande förslag
att avslå motionen mot Mikael Ekvalls yrkande att motionen
skall bifallas. Ordföranden finner att utskottet beslutar enligt
liggande förslag att motionen skall avslås.
Beslut
Utskottet beslutar med voteringssiffrorna 8-5 att bifalla
majoritetens förslag till yttrande.
Utskottet beslutar att avslå motionen.
Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget lagt
förslag till yttrandetext.
Mikael Ekvall (V) reserverar sig till förmån för eget lagt
förslag att bifalla motionen.
Utdrag: Landstingsfullmäktige
§ 32

Sammanträdesplanering, inkl. ev. Brysselresa
• 23 maj sammanträde och visning med information på
Länsmuseet
• 10 sep möte med ungdomsföreningar, eftermiddag
och kvällstid
• 6-9 okt ev. Brysselresa
Utskottet har lämnat in en ansökan till Landstingsstyrelsens
presidium om att få göra utlandsresa i oktober, ansökan är
inte behandlad ännu. Flygbiljetter är preliminärt bokade för
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alla ordinarie ledamöter och sekreteraren. Lena Ahnstedt och
Mikael Ekvall meddelar att de inte har möjlighet att följa
med och då tillfrågas deras ersättare.
§ 33

Konferensinbjudningar
• Kemikaliefrågan idag – vad är problemet och vem
har ansvaret? 5 juni, Jönköping
• Scenkonstbiennalen 21-26 maj Jönköping
• Kulturens och Naturens återhämtande effekter i
rehabiliteringsarbetet 23 april på Vandalorum
Beslut
Utskottet beslutar att till konferensen om kemikalier, 5 juni
kan alla intresserade ledamöter anmäla sig till sekreteraren.
Till Scenkonstbiennalen undersöker sekreteraren om det går
att anmäla sig till seminarier, beslut tas av
planeringsgruppen. Kulturens och naturens återhämtande i
rehabiliteringsarbetet avböjs med hänvisning till den korta
tiden för anmälan och läggs till handlingarna.

§ 34

Medborgarpanelen
På grund av tidsbrist redovisas resultatet av den senaste
medborgarpanelen ang. kundcenter på utskottets möte 23
maj.

§ 35

Möte med Landstingsfullmäktiges presidium
Ordföranden meddelar att samtliga utskotts
planeringsgrupper hade möte med Landstingsfullmäktiges
presidium 8 april. Där diskuterades bl.a. att ha gemensamma
möten för utskottens planeringsgrupper bl.a. angående
demokratifrågor.

Vid protokollet
Lena Bohman Hjelmstedt
Justeras
Tommy Bernevång Forsberg

Eva Eliasson

