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

torsdag den 28 augusti 2008 kl. 08.00-09.30
Stadshuset, Tranan 2

Närvarande politiker:

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

Närvarande tjänsteman: Cecilia Stedt vikarierar för Jimmy Karlsson

§ 1. Öppnande
Ordförande Ingemar Karlsson öppnar mötet genom att hälsa alla välkomna.
§ 2. Val av justerare
Till justerare utses Bengt E Carlsson
§ 3. Rapport från råden
Handikapprådet: Bengt E Carlsson berättar att rådet fortsatt att arbeta med sina rådsspecifika
frågor. Detta har inneburit fokusering på inrättande av en offentlig toalett i Tranås kommun
och fortsatt framkomlighetsarbete. Med anledning av att synskadade har hört av sig till
handikapprådet har rådet jobbat speciellt med preventionsarbete ur denna synvinkel.
Folkhälsorådet: Inga Fingal informerar om att folkhälsorådet arbetar de evenemang som
kommer att äga rum under Folkhälsodagen den 27 september. Bland annat så kommer
deltagande att kunna gå Promenadhälsans stig och efter markera på en karta var exempelvis
en bänk lämpligen skall placeras. Fingal berättar även om Gunnar Andersson som kommer att
intervjua allmänheten angående tillgängligheten i staden. Vidare planeras deltagande att
bjudas på musik och tipspromenad. Team Sportia kommer att uppföra en cykelbana. Dagen
kommer också att präglas av ett halkskyddstema. Fingal hoppas att onsdagsvandrarna
kommer att kunna närvara tillsammans med en läkare med anledning av att motion idag skrivs
ut på recept. Fingal påtalar även att folkhälsorådet planerar evenemang vid
Trafiksäkerhetsdagens dag den 25 september.
Miljömålsrådet: Leif Osbeck berättar att miljömålsrådet ej har sammanträtt sedan april månad
beroende på att Helena Loborg har avslutat sin tjänst i Tranås kommun och där med
uppdraget som handläggare för rådet. Innan Loborg slutade hann dock Osbeck och Loborg
besöka Helsingborg och Ekokommunerna i vilken Tranås kommun ingår. Vidare rapporterar
Osbeck att rådsmedlemmen Magnus Friman har besökt Vaggeryd för att studera kommunens
avfallshantering. Avslutningsvis berör även Osbeck dagens seminarium angående ekologisk
upphandling.

Trafiksäkerhetsrådet: Björn Thiele (s) rapporterar att rådet arbetar med en resepolicy och att
de planerar att åka till Norrköping för att studera kommunens Shared Space – projekt.
Brottsförebyggande rådet: Med anledning av att ordförande Krister Rydholm (m) är
frånvarande återrapporterar Cecilia Stedt, rådets sekreterare. Stedt nämner att rådets
verksamhet inte riktigt har kommit igång på grund av att dels är flera medlemmar nya samt att
dels har rådets ordförande varit sjuk. Stedt nämner att rådet har kommit med förslag till
tekniska nämnden beträffande investeringar i projekt 3109 ”Trygg belysning”.
Landsbyggdsrådet: Eva Engström rapporterar om det fortsatta arbetet med
landsbyggdsenkäten. Under hösten kommer rådet att presentera resultatet från
undersökningen vid fyra informationstillfällen. Utfallet från undersökningen visar på intresse
för energi- och transportfrågor. Vidare skapar undersökningen incitament till fortsatt arbete
med företagsutveckling på landsbygden och miljöfrågor. Engström berättar att nästa steg blir
att skapa temagrupper för arbete med ovanstående intresseområden.
§ 4. Uthållig kommun, rapport
Ingemar Karlsson informerar om att den 22-23 september kommer ett klustermöte att äga rum
i Tranås kommun. Närvarande kommer bland andra energimyndigheten och Tranås
utbildningscentrum att vara.
§ 5. Inför budgetmöte 2008-09-12
Under denna punkt rapporterar flera råd att de ej haft möjlighet att göra ett budgetförslag.
Vidare diskuterar råden ett beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott om att kommunens
personalchef har fått i uppdrag att se över rådens organisation.
§ 6. Övriga frågor
Under denna punkt framför Eva Engström och Inga Fingal önskemål om att råden skall
införskaffa profilkläder. Leif Osbeck föreslår att Jan Holmbom, VD för Tranås United skall
bjudas in till nästkommande möte med HUT för en diskussion kring marknadsföring av råden.
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