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

Onsdag den 28 maj 2008 kl. 08.00-10.00
KS - salen, Tranås stadshus

Närvarande politiker:

Ingemar Karlsson (ordf.)
Björn Thiele
Eva Engström

Närvarande tjänsteman:

Jimmy Karlsson, sekreterare
Lars Erik Gustafsson, ekonomichef §7

§ 1. Öppnande
Ordförande Ingemar Karlsson öppnar mötet och hälsade alla välkomna.
§ 2. Val av justerare
Till justerare utsågs Björn Thiele
§ 3. Rapport från råden
Handikapprådet: Ingen information gavs detta sammanträde.
Folkhälsorådet: Via Ingemar meddelas att arbetet med Folkhälsoveckan löper vidare. Rådet
arbetar även på att utveckla ett mer ingående samarbete med IFO när det gäller ANT-frågor
(ANT = Alkohol, Narkotika, Tobak).
Trafiksäkerhetsrådet: En resepolicy för kommunala transporter - där de tre huvudsakliga
aspekterna säkerhet, miljö och ekonomi vägs in - är under utarbetande. Arbetet pågår även
med att ta fram ett trafiksäkerhetsprogram. Sakfrågor som engagerar är framförallt Sharde
Space och säkerheten på Norrabyvägen. Frågan om ny handläggare närmar sig i och med att
Torbjörn Eek kommer att sluta inom en nära framtid.
Miljömålsrådet: En kurs i miljöanpassad upphandling som bland annat tar upp möjligheten att
välja lokala produkter är planerad ihop med Miljöstyrningsrådet. För närvarande saknar
Miljömålsrådet handläggare.
Brottsförebyggande rådet: Ingen information gavs detta sammanträde.
Landsbygdsrådet: Landsbygdsenkäten, som besvarats av närmare 600 hushåll, ska ligga till
grund för en nära förestående aktivitetsplan. En första presskonferens hölls i samband med
kosläppet i Äpplaryd den 10 maj. Tillsammans med LEADER – informatören PeO Johansson
planeras ett antal lokala möten med särskilt fokus på möjligheterna att utveckla
landsbygdsturismen.
§ 4. Uthållig kommun, rapport
Ett första klustermöte i Uthållig Kommun har hållits i Alvesta. I vårt kluster ingår
Jönköpings-, Kronobergs- Blekinge och Gotlands län. Gemensamma frågor som klustret

bestämde sig för att särskilt jobba vidare med var passivhus, biogas,
utbildning/kompetensförsörjning, livsmedelsförsörjningens energiförbrukning samt metoder
för att få in energiaspekten i fysisk planering. Nästa klustermöte blir i september i Tranås där
vi bland annat ska presentera TUC: s utbildning i energieffektiva system.
§ 5. Hållbara bygder, rapport
Eva och Ingemar har för Adelövs Framtidsgrupps räkning deltagit i Hållbara Bygders
konferens i Sala. Utifrån olika klimatscenarier diskuterades framtida utmaningar och
utvecklingsmöjligheter på lokal nivå. Några fokusområden att arbeta vidare med var
transporter, uppvärmning och boende på landsbygd. Adelövs Framtidsgrupp kommer att få
hjälp av en handledare att driva olika utvecklingsfrågor.
§ 6. Översyn av strandskyddet, rapport
Undertecknad har deltagit i SKL:s remisskonferens kring den pågående översynen av
strandkyddslagstiftningen. Viktiga föreslagna förändringar är bland annat att kommunen ska
kunna få möjlighet att peka ut viktiga områden för landsbygdsutveckling där det skall vara
möjligt att göra undantag, att det utökade strandskyddet som gäller för vissa sjöar skall
upphävas samt att tätortsnära stränder skall säkerställas som tillgängliga för allmänheten.
§ 7. Delaktighet i budgetprocessen
Lars-Erik redogjorde för budgetprocessen och tankarna bakom denna, bland annat att det i
högre utsträckning ska gå att ta med resultatet över nyåret och balansera mellan olika år. KF
fastställer numera en långtidsbudget för två år i taget, senast gjordes detta 2007 avseende
2008-2009 och målet är att ta ännu mer långsiktiga grepp, även om justeringar måste göras
årligen eller tätare. HUT-gruppen är kallade till budgetöverläggningar den 12:e september.
Med anledning av detta bör HUT kunna presentera ett förslag för åren 2009-2011. För att få
möjlighet till ett gemensamt upplägg bör respektive råd ha framme ett så konkret förslag som
möjligt till nästa möte som är den 28 augusti.
§ 8. Landsbygdsenkäten
Se Landsbygdsrådet, § 3 ovan.
§ 9. Övriga frågor
Inga övriga frågor, utan ordföranden önskade trevlig sommar och förklarade mötet för
avslutat.
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