
 

  

 

 

PROTOKOLL 1(2) 

Diarienummer 

 
Allmänpolitiska utskottet §§ 33-36 
Tid: 2012-05-29 kl. 9.45-11.20 

Plats: Landstingets kansli sal A och sal E 

Närvarande: Tommy Bernevång Forsberg (KD) 
Per Hansson (FP) 
Kjell Ekelund (S) 
Maria Hörnsten (S) 
Erik Lagärde (KD) 
Annika Hansson (S) 
Per-Olov Norlander (M) 
Urban Persson (M) 
Eva Eliasson (S) 
Anders Gustafsson (M) 
Anders Gustafsson (SD) 
Mikael Ekvall (V) 
Kerstin Klasson (MP) 
Rigo Fredriksson (M) 
 
Övriga: 
Lena Bohman Hjelmstedt, sekreterare 
  

§ 33 Presentation av förslag till nytt program för hållbar 
utveckling 
Miljöchef Ivana Abrahamsson redogör för förslaget till det 
nya programmet inför Planeringsdelegationen och 
Allmänpolitiska utskottet. Programmet kommer att antas i 
oktober på Landstingsfullmäktiges möte men planeringen av 
remissrundan är ännu inte klar.  
Programmet har tre fokusområden: Klimatsmart Landsting, 
Klokt resurstänkande och Sund livsmiljö. Alla texter och 
mål är ännu inte klara. 

§ 34 Justerare 
Allmänpolitiska utskottet fortsätter mötet med egna 
överläggningar.  
Utskottet utser Anders Gustafsson (SD) att justera 
protokollet tillsammans med ordföranden. 

§ 35 Fortsatt diskussion kring program för hållbar utveckling 
I den efterföljande diskussionen kan följande synpunkter och 
frågeställningar noteras: 
- Är detta upplägg av programmet rätt? 
- Kopplingen till de nationell miljömålen är viktig. 
- Närproducerat, vilka krav kan ställas vid upphandling? 
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- Vatten, hälsoperspektivet, risk för förorenat vatten 
- Åtgärder i programmet, prioriteringar, resurser 
- Hälsoeffekter, kan Hälsohögskolan kopplas in? 
- Folkhälsoaspekter, stöd av Miljömedicin i Linköping 
- Samarbeta med andra t ex kommunerna om bl. a. 
vattenfrågan. 
Programmet kommer att behandlas på utskottets 
sammanträde den 18 juni. 

§ 36 Betänkandet Vital kommunal demokrati 
Allmänpolitiska utskottet har fått betänkande av kommittén 
för förstärkning av den kommunala demokratins 
funktionssätt ”Vital kommunal demokrati” på remiss. 
Sammanfattningen av betänkandet delas ut och betänkandet 
kommer att behandlas på utskottets sammanträde 18 juni. Ett 
remissvar måste lämnas senast i augusti.  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Tommy Bernevång 
Forsberg 

Anders Gustafsson  
 
 


