Arbetsgruppen för Hållbar Utveckling (HUT)
-Sammanträdesprotokoll
Tid:
Plats:

Torsdag den 27 mars 2008 kl. 08.00-09.15
KS - salen, Tranås stadshus

Närvarande politiker:

Ingemar Karlsson (ordf.)
Björn Thiele
Bengt E Carlsson
Inga Fingal
Eva Engström
Krister Rydholm
Leif Osbeck

Närvarande tjänsteman: Jimmy Karlsson, sekreterare

§ 1. Öppnande
Ordförande Ingemar Karlsson öppnar mötet och hälsade alla välkomna.
§ 2. Val av justerare
Till justerare utsågs Bengt E Carlsson
§ 3. Rapport från råden
Handikapprådet: Arbetet med inventering och åtgärdande av tillgängligheten till offentliga
lokaler och anläggningar har löpt vidare. Ledamöter i rådet önskar bli mer delaktiga och få en
bättre insyn i relevanta projekt som t ex Shared Space.
Folkhälsorådet: Ny representant från skolan är Ann-Sofie Bremer som tidigare jobbat i
Mjölby kommun och även där varit delaktig i folkhälsoarbetet. Ann-Sofie ersätter Gunilla
Hallesius som går i pension. Årets Folkhälsovecka är planerad till vecka 39/40 och
arrangemang kommer att byggas upp kring en ”Hälsans stig” med olika stationer.
Folkhälsorådet betonar vikten av samarbete mellan råden när så är motiverat och inbjuder till
medverkan i folkhälsoveckan. Man har också diskuterat att ha något kännetecken när man är
ute, t ex en särskild jacka. En fortsättning planeras på projektet för sunda kostvanor som
genomförts i samarbete med Rås gård och riktar sig till barn i årskurs två och deras föräldrar.
Man arbetar också en hel del med alkohol- och narkotika frågor i första hand gentemot skolan
där den sk AN-pärmen är ett viktigt underlag.
Trafiksäkerhetsrådet: Torbjörn Eek växlar nu ner från jobbet som Räddningschef och kommer
under den resterande tiden att jobba heltid med trafiksäkerhet. Ett studiebesök för att studera
”Shared Space” i praktiken är planerat till september. Ett projekt med målgruppen 9-klassare
planeras kring attityder till mopedtrimining, alkohol mm. Projektet skall föregås av en enkät
till eleverna och man hoppas även på föräldrarna som deltagande. Rådet har även väckt frågan
om elevernas trafikkunskaper och i ett första skede har man valt 3:e klassare som målgrupp.
Miljömålsrådet: Rådet har varit på studiebesök i Norrköping och fått information om biogas.
En strategi kan vara att leverera avfall till en större anläggning och få tillbaka gas som kan
användas för introduktion lokalt. Alternativet med egen produktion bedöms i dagsläget som

för dyrt och risken är då istället att inget händer. En satsning på biogas förutsätter oavsett
tillvägagångssätt en utsortering av det organiska avfallet. Man planerar även en kurs i
offentlig upphandling den 15:e april i syfte att framledes kunna ställa bättre och fler miljökrav
på de produkter som kommunen köper in. Rådet kommer att medverka på två konferenser den
närmaste tiden: Sveriges Ekokommuners årsmöte samt en internationell Klimatkonferens. Ett
problem är att rådet snart står utan handläggare då Helena Loborg slutar till sommaren. Det
pågår dock arbete för att hitta en lösning.
Brottsförebyggande rådet: Verksamheten är igång igen och man har nu en handläggare i
Cecilia Stedt. Rent allmänt är det bekymmersamt att rekrytera närpoliser till Tranås – ingen
söker. För närvarande engagerar sig rådet mycket i uppstarten av Blåljusstationen.
Landsbygdsrådet: I och med Christina Landoffs barnledighet står även landsbygdsrådet utan
handläggare och som nödlösning har ordföranden iklätt sig rollen som ”allt i allo”. Antalet
svar som kommit in på landsbygdsenkäten (se föregående protokoll) överträffar alla
förväntningar – en svarsfrekvens på närmare 50% får anses som mycket bra! Dessa svar skall
nu sammanställas och läggas till grund för fortsatt arbete.
Gemensamt: Några råd har glädjande noterat att man i ökad utsträckning får ärenden
remitterade till sig från bl a KS. Fortfarande passerar dock många relevanta ärenden över
huvudet på råden. Frågan får diskuteras på kommande KS-sammanträde.
§ 4. Uthållig kommun, rapport
Tranås kommun har ansökt om- och beviljats medlemskap i Energimyndighetens satsning
”uthållig Kommun”. Syftet är att stärka kommunens arbete med hållbar tillväxt genom att föra
in energiperspektivet i olika delar av den kommunala verksamheten. En preliminär styrgrupp
har utsetts av Kommunstyrelsen och inom kort ska en avsiktsförklaring tecknas med
Energimyndigheten. Arbetet förväntas komma igång på allvar under hösten.
§ 5. Välfärdsbokslutet
Välfärdsbokslutet för år 2007 presenterades. Överlag mycket positivt utfall men det finns
fläckar. Dokumentet kommer att ingå som en bilaga till årsredovisningen och efter
godkännande i kommunfullmäktige i april läggs det ut på hemsidan.
§ 6. HUT-rapport
Årets förslag till avrapportering till kommunstyrelsen godkändes. Det finns fortfarande en del
brister vad gäller enhetlighet mellan de olika rådens avsnitt, men det är en påtaglig förbättring
mot föregående år.
§ 7. Delaktighet i budgetprocessen
Avsikten var att tillsammans med personal från ekonomiavdelningen föra en diskussion om
rådens medverkan i budgetprocessen. Då ingen från ekonomiavdelningen kunde närvara
beslutades att skjuta denna diskussion till nästa sammanträde den 28 maj.
§ 8. Rapport från Landsbygdsriksdagen
Ingemar Karlsson redogjorde kort för årets Landsbygdsriksdag som var i Lycksele. En stor
fråga var strandskyddet och i vilken mån dessa regler kan komma att förändras.

§ 9. Rapport från Hållbara Bygder
Adelövs framtidsgrupp har ansökt om och beviljats medlemskap i föreningen Hela Sverige
ska Leva – projektet Hållbara Bygder. För Adelövs del innebär medverkan en fokusering på
tre områden: Energi och Transporter, Krydderiet/Handelshus samt Bebyggelseutveckling.
§10 Landsbygdsenkäten
Se ”rapport från råden ovan”. Resultatet kommer att presenteras vid kommande möte.
§ 11. Övriga frågor
Under punkten diskuterades medverkan på Hamnfestivalen. Mot bakgrund av förra årets
erfarenheter kan konstateras att HUT drunknade i allt annat och det är bättre att lägga krut på
andra aktiviteter där man syns och märks mer som t ex Folkhälsoveckan. Beslutades därför att
inte delta i Hamnfestivalen i år.
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