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PROTOKOLL 1(5) 

Diarienummer 

 

Planeringsdelegationen §§ 107-114 

Tid: 2012-08-28, kl 09:00-10:50 

Plats: Landstingets kansli, sal A  

Närvarande: Beslutande:  

Håkan Jansson (M), ordförande 

Anders Pansell (KD) ersätter Maria Frisk 

Anna-Carin Magnusson (S) 

Lena Skaring Thorsén (FP) 

Marcus Eskdahl (S) 

 

Märta Svärd (MP), §§ 107-108 

Inga Jonasson (V), §§ 107-108 

 

Övriga:  

Agneta Jansmyr, landstingsdirektör  

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör  

Christina Jörhall, kommunikationsdirektör, §§ 107-109 

Siw Kullberg, kanslidirektör/sekreterare 

Stefan Schoultz, ekonomidirektör   

§ 107 Dagordning  

Förslag till dagordning fastställs. 

§ 108 

Dnr 

LJ2012 

/1114 

Landstingets program för Hållbar utveckling 2013-2016 

– utifrån ett miljöperspektiv  
Information av landstingsdirektör, därefter redovisning av 

miljöchef av framtaget förslag till program för Hållbar 

utveckling 2013-2016.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen beslutar  

 

att program för Hållbar utveckling 2013-1026 skickas till 

Allmänpolitiska utskottet och Länets klimatråd med förfrågan 

om deras synpunkter inför fortsatt behandling.  

 

Utdrag: Allmänpolitiska utskottet  

              Länets klimatråd 

              Landstingets miljöchef 

§ 109 

Dnr 

LJ2012 

/82 

Införande av 1177 och ett gemensamt kundcenter  

Föreligger förslag till införande av sjukvårdsrådgivningen 

1177 samt ett gemensamt kundcenter för hela Landstinget.  
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Information av landstingsdirektör i ärendet med bland annat 

information kring behandling i Landstingets centrala 

samverkansgrupp.  

 

Redovisning av förslag av kommunikationsdirektör.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att införa telefonnumret 1177 och inrätta ett kundcenter,  

 

att anvisa 13,2 mkr till verksamheten med täckning ur särskilt 

avsatta medel i budget 2012.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 110 

Dnr 

LJ2012

/49 

Motion – Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom 

laddning av kort på nätet 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår  

Inga Jonasson (V) att Länstrafiken ges i uppdrag  

 

 att undersöka möjligheterna att införa en tjänst som 

gör det möjligt att fylla på de olika typerna av 

Länstrafikens värde/periodkort via internet, 

 att undersöka vilka ytterligare tjänster som bör finnas 

tillgängliga via nätet/webbutik.  

 

Allmänpolitiska utskottet har avgivit yttrande och föreslår att 

motionen bifalles.  

 

Föreligger kansliförslag som föreslår att motionen är 

besvarad.  

 

Vid ärendets behandling föreslår Anna-Carin Magnusson att 

motionen bifalles.  

 

Anders Pansell föreslår att motionen är besvarad.  
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Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående förslag och 

finner att planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen 

besluta i enlighet med kansliets förslag 

 

att motionen är besvarad.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 111 

Dnr 

LJ2012 

/517 

Granskning av årsredovisning 2011  
Föreligger förslag till yttrande över granskningsrapport från 

Landstingets revisorer avseende årsredovisning 2011. 

 

Vid ärendets behandling yrkar Anna-Carin Magnusson på 

strykning, sidan 3 av andra meningen i svaret under fråga 

”Vilka åtgärder avser landstingsstyrelsen vidta ….” 

 

Anders Pansell och Lena Skaring Thorsén yrkar på att 

meningen står kvar och att ett tillägg av ”månadsrapporter” 

görs i slutet på föregående mening. 

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående förslag och 

finner att planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen 

besluta  

 

att till Landstingets revisorer överlämna föreliggande 

skrivelse som svar på revisorernas granskningsrapport med 

tillägg enligt ovan.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 111 

Dnr 

LJ2012 

/866 

Promemorian – Centralt utbrottsstöd – från 

fältepidemiologi till nationellt kunskapsstöd – dnr 

S2011/9832/FS  
Föreligger förslag till yttrande över ovan rubricerade 

promemoria.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 
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att godkänna bifogat yttrande som svar till 

Socialdepartementet.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 112 

Dnr 

LJ2012 

/1021 

Promemorian – Förslag till Europaparlamentets och 

rådets förordning om kliniska prövningar av 

humanläkemedel och med upphävande av direktiv 

2001/EG – dnr S 2012/5091/FS 
Föreligger förslag till yttrande över ovan rubricerade 

promemoria.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att godkänna bifogat yttrande som svar till 

Socialdepartementet.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 113 

Dnr 

LJ2012 

/864 

Skrivelse avseende utveckling av ANDT 
Föreligger skrivelse från styrgruppen Insikt Utsikt där man 

föreslår en utveckling av den befintliga Alkohol-Narkotika-

Dopning- och Tobaksförebyggande organisationen.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen beslutar i enligt med förslag från 

styrgruppen Insikt Utsikt.  

 

Utdrag: Styrgruppen Insikt Utsikt samt ANDT 

§ 114 Information  
Information om: 

 

 Skrivelse från förening för patienter med kroniskt 

trötthetssyndrom 

 Representanter från Jönköpings flygplats kommer att 

informera på planeringsdelegationens sammanträde 

den 6 november.  
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Vid protokollet  

Siw Kullbergh 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven 

på Landstingets anslagstavla samma dag. 

 
 


