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

torsdag den 27 november 2008 kl. 08.00-09.30
Stadshuset, KS-salen

Närvarande politiker:

Ingemar Karlsson (ordf.)
Leif Osbeck
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 bland annat att rådet fortsätter att arbeta med
frågan om hur kommunens uppdrag att utföra enkelt avhjälpta hinder fram till 2010, skall
verkställas. Vidare arbetar rådet vidare för ett införande av en offentlig toalett och frågan
angående tillgång till en varmvattenbassäng. Vidare vill rådet även att Tranås kommuns
hemsida granskas för att se om tillgängligheten för handikappade kan förbättras.
Folkhälsorådet: Inga Fingal (fp) berättar att rådet ej har varit så aktivt efter den 27 september.
Fingal berättar att landstingets resurs som hjälper folkhälsosamordnaren i Tranås kommun, är
pappaledig. Denne har ersatts med en vikarie. Vidare berättar Fingal att folkhälsorådet vill
främja att de människor som får motion utskrivet på recept, bör få träffa någon som kan
entusiasmera patienten.
Miljömålsrådet: Leif Osbeck (kd) berättar att Miljömålsrådets verksamhet fortsätter att ligga
på sparlåga då rådet fortfarande står utan handläggare. Dock redovisar Osbeck att han
medverkat i en utbildning med temat att bygga energisnålt. Vidare presenterare Osbeck boken
Jag, mina val och miljön som delas ut till skolklasser i kommunen.

Trafiksäkerhetsrådet: Då rådsordförande Björn Thiele (s) ej var närvarande, rapporterade
ordförande Ingemar Karlsson (fp) att de senast inplanerade mötet med rådet, ställdes in.

Brottsförebyggande rådet: Ordförande Krister Rydholm (m) närvarar ej vid mötet men
vikarierande sekreterare, tillika handläggare för Brottsförebyggande rådet, rapporterar att
rådet fick ställa in sitt föregående möte men skall sammanträda igen den 28 november. Stedt

meddelar att fokus kommer att ligga vid det fortsatta arbetet med rådets uppsatta
insatsområden. Vidare, berättar Stedt att ekonomistrateg Anders Rosén kommer att närvara
vid mötet för att presentera rådets budget för 2009.
Landsbygdsrådet: Då Eva Engström ej närvarar vid dagens sammanträde, rapporterar
ordförande Ingemar Karlsson om Landsbygdsrådets fortsatta arbete. Landsbygdsrådet arbetar
med att söka pengar från Sommen Leader för att kunna skapa arbetsgrupper till projektet
Hållbara bygder. Kew Nordqvist (mp) har jobbat för Adelövs arbetsgrupp (finansierat av
Trygghetsrådet) med energifrågor inom ramen för projektet Hållbara bygder . Eventuella
pengar från Sommen Leader är tänkta att finansiera en förlängning av Nordqvists
projektanställning.
§ 4. Hållbara bygder, rapport
Se Landsbygdsrådets rapport.
§ 5. Uthållig kommun, skriftlig rapport
Rapporten finns ej tillgänglig vid mötestillfället. Sekreterare får i uppdrag att skicka ut
rapporten till samtliga rådförande i HUT.
§ 6. Budgetuppföljning/återkoppling
Under denna punkt behandlar rådsordförandena den budget som är lagd för organisationen
2009.
§ 7 Övriga frågor
Under denna punkt bestämmer närvarande rådsrepresentanter att nästa möte skall äga rum den
12 februari 2009 kl: 08:00. Resterande mötestider för 2009 kommer att bestämmas vid detta
tillfälle.
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