
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
2020-05-04 

Sammanträde med  Kommunstyrelsen 

Plats och tid Blåljushuset kl. 13:00 

Beslutande 
Ledamöter Beata Allen (C) Ordförande 

Caroline von Wachenfelt (M) 1:e vice ordförande 
Arijana Jaciz (S) 2:e vice ordförande 
Tommy Gustafsson (S) 
Niklas Lindberg (S) 
Birgitta Svensson (S) 
Gudrun Andersson (C)  
Tobias Kreuzpointner (C) 
Anna Ekström (L)  
Sandra Bergqvist (M) 
Maria Lundblom Bäckström (KD) 
Irene Oskarsson (KD) 
Kristin Apsey (SD)  

Tjänstgörande ersättare Ulf Lundberg (M) ers. Anita Walfridsson (M) 
Helen Karlsson (V) ers. Jan-Olov Adolfsson (MP) 

Tjänstemän Anna-Lena Holstensson, sekreterare 
Charlotte Johansson, kommundirektör 
Johanna Evegren, avdelningschef kommunserviceavdelningen   
Michael Wirestam, avdelningschef samhällsbyggnadsavdelningen 
Maria Engmalm Wallsten, ekonomichef  

Utses att justera Gudrun Andersson 

Justeringens plats Blåljushuset 2020-05-04 Paragraf 88 
och tid 

Underskrifter 
Sekreterare   …………………………………………… 

Anna-Lena Holstensson 

Ordförande   …………………………………………… 
Beata Allen 

Justerande   ……………………………………………. 
Gudrun Andersson 



   
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum 
 

Kommunstyrelsen  2020-05-04  

 
 
   
   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2020-05-04 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Kommunhuset - arkivet 
 
Datum då anslag  2020-05-05 Datum då anslag  2020-05-27 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Anna-Lena Holstensson 
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KS § 88 Remissvar avseende förslag 
hållbarhetsprogram för Region Jönköpings län 
2021-2025 
Dnr KS 2020/240 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att lämna nedanstående yttrande med synpunkter från Aneby kommun över 
remissförslag till hållbarhetsprogram för Region Jönköpings län 2021-2025, samt  

att anse beslutet omedelbart justerat.  

Remissvar  

Aneby kommun vill framhålla att regionen har valt en ambitiös väg med 
hållbarhetsprogrammet, inte minst genom kopplingen mot Agenda 2030 och de 
globala målen för hållbar utveckling. Programmet har höga ambitioner och kan i 
delar fungera som förebild för andra organisationer. Utifrån de högt ställda målen 
kan säkerligen prioriteringar, inte minst ekonomiskt, krävas framöver. Eftersom 
hållbarhetsprogrammet framförallt rör Region Jönköpings läns egen organisation 
och egna arbete väljer Aneby kommun att i övrigt inte lämna några mer 
detaljerade synpunkter. 

Ärendebeskrivning  

Aneby kommun har tillsammans med länets övriga kommuner och ett antal 
företag och organisationer inbjudit att lämna synpunkter på Region Jönköpings 
läns kommande hållbarhetsprogram för åren 2021-2025. Region Jönköpings läns 
hållbarhetsprogram omfattar den egna organisation samt hur regionen som 
finansiär, delägare i bolag och som samhällsaktör ska bidra till en hållbar 
utveckling inom samtliga hållbarhetsdimensioner. Programmet omfattar alla 
verksamheter som är finansierade av Region Jönköpings län. 

Världens länder har åtagit sig att fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och 
rättvis framtid. Agenda 2030 innehåller 17 globala mål och 169 delmål som ska 
leda till att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikhet och orättvisor i världen, 
främja fred och rättvisa, samt skydda planetens naturresurser och lösa 
klimatkrisen. Målen i hållbarhetsprogrammet strävar mot att uppfylla Agenda 
2030 och FN:s globala mål, de nationella målen om miljökvalitet och jämställdhet 
samt övriga regionala mål, strategier och handlingsplaner. I 
hållbarhetsprogrammet formulerar vi mål till år 2025. Då ska regionens 
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organisation ha tagit betydande steg för att verksamheten bedrivs i linje med en 
hållbar utveckling. Fyra framgångsfaktorer täcker in helheten i 
begreppet hållbarhet, utifrån dessa har mål och åtgärder prioriterats i programmet. 
 
Regionens fyra framgångsfaktorer: 

- Vi är till för alla 
- Vi är klimatsmarta 
- Vi bidrar till en sund livsmiljö 
- Vi använder våra resurser klokt 

 
Det finns inte åtgärder kopplade till alla delmål. Det är de åtgärder som är 
prioriterade som har lyfts fram i denna remissutgåva. Prioriterade åtgärder är 
sådana åtgärder som bedöms vara resurskrävande. 
 
Frågor att ta hänsyn till när svar lämnas på remissen: 

- Är mål och åtgärder rimliga och tydliga? 
- Övriga synpunkter på innehållet, både generella och detaljerade? 

 
Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam föredrar ärendet.  
 
Beslutsunderlag  
Remissversion hållbarhetsprogram  Region Jönköpings län 2021-2025 för 
Jönköpings län 
Missiv, 2020-02-20 
Tjänsteskrivelse, 2020-03-26 
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2020-04-20 
      

Beslutet skickas till 
Region Jönköpings län 
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