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

torsdag den 2 oktober 2008 kl. 08.00-10.00
Stadshuset, Piraten

Närvarande politiker:

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

Närvarande tjänsteman: 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: Arbetet med inventering av tillgängligheten i offentliga lokaler vilket även
innefattat uppbyggnaden av en tillgänglighetsdatabas på hemsidan har fått avbrytas pga att
projektledare saknas. Både ur ett invånarperspektiv och med tanke på lagens krav är det
viktigt att arbetet kan komma igång igen. I samband med upprustningen av Tranås centrum
görs emellertid en hel del förbättringar av tillgängligheten, ofta genom delad finansiering
mellan fastighetsägare och kommun. Handikapprådet har också deltagit i folkhälsodagen,
bland annat med att demonstrera en inlånad handikappanpassad buss som i princip ska kunna
hantera alla sorters funktionshinder.
Folkhälsorådet: Folkhälsodagen genomfördes den 27:e september med bland annat
utprovande av olika alternativ till hälsostigar, cykelbana med uppvisning, medverkan från
Apoteket, Landstinget m fl samt musikframträdanden. Affischen som gjordes inför
Folkhälsodagen var mycket påkostad och iögonenfallande och finansierades till huvuddelen
av Svensk Handel. Några aktiviteter som prioriteras framledes är utveckling av en hälsans stig
i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen, en ny satsning på att marknadsföra fysisk
aktivitet på recept samt återuppta dialogen för att hitta samarbetsområden med bladn annat
elevhälsan. En ny handlingsplan är ute på remiss. Eftersom det varit en viss omsättning på
medlemmar i rådet ska respektive parts roll klargöras inför det fortsatta arbetet.
Miljömålsrådet: Ett seminarium om ekologisk upphandling har genomförts i samarbete med
Tranås United och ett 25-tal personer närvarade. Man har även arbetat ihop med skolan kring
introduktion av ett handledningsmaterial i Miljöubildning, ”Natur & Miljöpärmen”, en
satsning som ska fortsätta. Rådet driver även sakfrågor i politiken, för närvarande
introduktion av biogas och en sammanfasning av projekten ”Uthållig kommun” respektive
”Sveriges ekokommuner” i vilka Tranås kommun deltar. Avsaknaden av handläggare
begränsar dock aktiviteterna. I särskild ordning väcktes frågan om möjligheten att förmedla
samhällsinformation via gemensamma utskick på det sätt som gjordes i Miljöalmanackan.

Samtliga närvarande tyckte det var en bra modell och beslöt därför att tillskriva
Kommunstyrelsen om ärendet ifråga.
Trafiksäkerhetsrådet: Rådets senaste möte genomfördes i form av en trafiksäkerhetssyn i
Tranås centrum där aktuella frågor ventilerades på plats. Man kommer att engagera NTF för
två föreläsningskampanjer – en i skolan om alkohol och mopedkörning och en om den sk
Zebralagen, dvs vars och ens rätt och skyldighet vid övergångsställen. Från vägverket har man
fått önskemål om att sammanställa en trafiksäkerhetspolicy eftersom den här typen av frågor
idag ligger utspridd på en rad olika dokument. Avslutningsvis konstateras att nästan inga
frågor remitteras till rådet. Mycket verkar falla mellan stolarna
§4. Hållbara bygder rapport
Ingemar Karlsson rapporterar att man kommer att få konsulthjälp via Hållbara bygders
nätverk, bland annat för att hitta möjligheter att utveckla kollektivtrafiken på landsbygden. I
Adelöv har nu också bildats ett antal temagrupper för bland annat boende, kommunikationer,
turism mm. En Leader – ansökan är under utarbetande för att ta ett helhetsgrepp om
kommunens landsbygdsutveckling.
§5. EU:s strukturfonder rapport
Jimmy Karlsson rapporterar från en informationsträff som hölls i samband med att
Regionförbundet hade sitt möte i Tranås. Generellt har kraven på ansökningarna hårdnat och
projekt har inte beviljats i den takt som är önskvärt varför det finns en risk för att pengar
måste lämnas tillbaka till EU. Särskilt påtagligt är detta inom området tillgänglighet där bland
annat kommunikationer ingår.
§ 6. Uthållig kommun, rapport
Den 22-23 september genomfördes ett klustermöte för Uthållig Kommun Sydöstra Sverige i
Tranås. Bland annat diskuterades vilka teman respektive deltagande kommun vill fokusera på.
För Tranås del är fysisk planering, energieffektivisering i industrin, biogas och kollektivtrafik
aktuella frågor. Den 4-5 november genomförs ett nationellt arbetsmöte i Stockholm.
Energimyndigheten står för kost och logi och 5 personer från varje kommun får delta. På
hemmafronten planeras i det närmaste en internremiss av förslag till energiplan, vilket även
ska ses som ett sätt att få igång det interna engagemanget.
§ 8. Återkoppling av budgetmöte 2008-09-12
Inga särskilda frågor väcktes utan nu avvaktas den fortsatta budgetprocessen. Samtliga såg det
som positivt att för första gången vara inbjudna för att muntligen redogöra för planerad
verksamhet med tillhörande äskanden.
§ 8. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
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