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Linda Björk, socialchef 
Annela Eklund Major, utvecklingsledare socialförvaltningen  
Martina Arvidsson, barn- och utbildningschef 
Maria Thulin, förvaltningschef myndighetsförvaltningen 
Linda Ståhlgren, miljö- och hållbarhetsstrateg 
Pierre Klasson, kommunikationschef 
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§ 1  

 

Godkännande av ärendelistan 

Hållbarhetsrådet beslutar 
att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde. 
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§ 2  

 

Aktuellt läge pandemi 

Hållbarhetsrådet beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet informeras om pågående smittspridning. Socialförvaltningens 
verksamhet är mest påverkad och ansträngt läge råder. Antal vaccinerade i Sävsjö 
kommun är lägre än genomsnittet och regionen märker av minskat intresse för 
vaccinering.  Möjlighet till vaccinering finns i Sävsjö och Vrigstad. För ovaccinerade 
gäller restriktioner som tidigare. 
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§ 3 Diarienummer: Hbråd 2021/333 

 

Kommunfullmäktiges fokusområden 2022 

Hållbarhetsrådet beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
I verksamhetsplanen redovisas fokusområden 2022 för kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktiges fokusområden: 
Barn och ungas välmående. 
Framtida kompetensförsörjning 
Minskad klimatpåverkan 
 
De områden som berör Hållbarhetsrådet är  
 
• Barn och ungas välmående, ansvarig arbetsgrupp social hållbarhet. 
 
En handlingsplan är framtagen i arbetsgruppen. Under 2022 ska en långsiktig 
folkhälsoplan kopplat till barn och ungas välmående tas fram. 
 
• Minskad klimatpåverkan, ansvarig arbetsgrupp ekologisk hållbarhet 
 
Arbetsgruppen kommer att arbeta med kommunstyrelsens fokusområde ”Arbete för 
ett hållbart samhälle”. Utgår från åtgärdsprogram kring minskad klimatpåverkan. 
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§ 4 Diarienummer: Hbråd 2022/11 

 

Arbetsgrupp ekologisk hållbarhet 

Hållbarhetsrådet beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
ATTRACT – attraktiv arbetsgivare och hållbar arbetspendling, ett regionalt projekt där 
även privata arbetsgivare deltar. Fokus för Sävsjö kommun har varit cykling och 
kollektivt åkande. Elcyklar har lånats ut och kostnadsfria pendlarkort har delats ut för 
att möjliggöra att prova kollektivt åkande. Projektet fortsätter under våren. 
 
Ny renhållningsordning och avfallsplan – ska antas politiskt till sommaren. 
Renhållningsordningen bygger på EU:s avfallshierarki. Ledord i dokumentet är 
avfallsförebyggande, återbruk och återanvändning samt cirkularitet. Målet att minska 
mängden mat- och restavfall med 20 %. Skräpplockarvecka planeras vecka 17. 
 
Klimatanpassningsarbete – en klimatanpassningsgrupp är bildad med representanter 
från olika verksamheter inom kommunen. Utgår från länsstyrelsens åtgärdsprogram 
”Anpassning till ett förändrat klimat – åtgärdsprogram 2021-2025 för Jönköpings 
län”.     
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§ 5 Diarienummer: Hbråd 2022/12 

 

Arbetsgrupp beredskap och säkerhet 

Hållbarhetsrådet beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Information lämnades om den nödvattenövning som har ägt rum. 
 
Gruppen EST, Effektiv Samordning för Trygghet, träffas regelbundet. Inga extra 
insatser för närvarande i Sävsjö. Metoden bygger på kunskapsbaserad 
brottsprevention och går ut på att medverkande parter kontinuerligt samlar in 
information, skapar gemensamma lägesbilder, föreslår och bestämmer om åtgärder, 
informerar berörda samt genomför och utvärderar insatser. 
 
Trygghetsbokslut 2021 ska redovisas. Bokslutet är en årlig uppföljning av 
handlingsprogrammet för skydd och säkerhet och samordnas av räddningstjänsten. 
Syftet med ett trygghetsbokslut är att ge kommunledning och beslutsfattare insyn i det 
vardagliga arbetet med trygghet och säkerhet samt möjlighet att kunna visa 
måluppfyllelsen. 
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§ 6 Diarienummer: Hbråd 2022/13 

 

Arbetsgrupp social hållbarhet 

Hållbarhetsrådet beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Folkhälsomyndigheten har genomfört befolkningsundersökning gällande psykisk 
ohälsa och suicid. Visar att det genomgående upplevs svårt att prata om psykisk 
ohälsa. Mycket av det som benämns psykisk ohälsa är normala reaktioner på 
händelser i livet. Suicid är vanligast bland medelålders och äldre personer. 
 
Utbildning ”Första hjälpen till psykisk hälsa” har erbjudits anställda i Sävsjö kommun.  
Syftet är att öka deltagarnas kunskaper om psykisk ohälsa och att stärka beredskapen 
att bemöta personer med psykisk ohälsa. Ytterligare två utbildningstillfällen planeras 
under 2022. 
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§ 7 Diarienummer: Hbråd 2020/308 

 

Hälsocenter - information 

Hållbarhetsrådet beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län satsar gemensamt på att 
utveckla hälsocenter tillsammans med civilsamhälle och föreningsliv. Hälsocenter är 
en lokal samverkansmodell för kommuner, vårdcentraler och ideell sektor. 
 
Syftet med Hälsocenter är att genom ett hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt 
ge stöd till att förbättra invånarens fysiska, psykiska, sociala och existentiella hälsa. 
Målgruppen för Hälsocenter är invånare som på grund av sin livsstil eller en eller flera 
levnadsvanor har risk för framtida ohälsa. Den vuxna befolkningen utgör 
huvudmålgruppen för Hälsocenter, men andra åldersgrupper kan inkluderas utifrån 
lokala behov. 
 
Flertalet kommuner i Jönköpings län har startat Hälsocenter. I Sävsjö kommun är en 
person anställd på deltid för att jobba med Hälsocenter. 
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§ 8 Diarienummer: Hbråd 2021/422 

 

Säkerhetspolitiska läget - information och diskussion 

Hållbarhetsrådet beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Redogörelse för det säkerhetspolitiska läget presenterades av Ida Stenvall och en 
bakgrund lämnades till konflikten i Ukraina. 
 
Med anledning av det osäkra omvärldsläget följer Sävsjö kommun utvecklingen. 
Arbetet koordineras genom nätverket F-samverkan, som leds av länsstyrelsen. I 
nätverket ingår representanter från kommunerna, Regionen i Jönköpings län, 
Försvarsmakten med flera. Inom Sävsjö kommun har en händelsegrupp formerats 
inriktad på beredskapsfrågor. 
 
Fokus ligger nu på fyra olika frågor: 

• Skapa en lägesbild hur olika samhällsviktiga aktörer påverkas av 
omvärldsläget. 

• Kontinuitetsplanering – att vara förberedda på allt från it-störningar till 
planering för att viktiga förnödenheter finns i lager. 

• Vaksam på desinformation 
• Förberedelser för att ta emot flyktingar. 
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§ 9 Diarienummer: Hbråd 2022/74 

 

Revidering av Hållbarhetsrådet reglemente  

Hållbarhetsrådet beslutar 
att till nästa sammanträde med Hållbarhetsrådet den 5 april hämta in skriftliga 
synpunkter från Hållbarhetsrådets medlemmar på förslaget till revidering av 
reglementet för Hållbarhetsrådet. Synpunkter lämnas till kommunkansliet senast 
fredagen den 25 mars. 

Sammanfattning 
En revidering av reglementet för Hållbarhetsrådet är aktualiserad. Målsättningen är 
att förenkla och förtydliga uppdraget för de arbetsgrupper som är kopplade till 
Hållbarhetsrådet. 
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§ 10   

 

Information från polisen 

Hållbarhetsrådet beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Särskild händelse har startats på regional nivå som benämns Ukraina med anledning 
av pågående konflikt. Manifestationer har ägt rum beträffande omhändertagande av 
barn. Statistiken av anmälda brott 2021 visar en ökning på tillgreppsbrott där flertalet 
handlade om dieselstölder. Intensiv vår där flera olika arrangemang planeras, till 
exempel stadsfester och bilträffar.  
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§ 11  

 

Information från Region Jönköpings län 

Hållbarhetsrådet beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Handlingsplan för jämlikhälsa är antagen. Handlingsområdena ligger fast liksom de 
strategiska målen. 
 
Förbättringsarbete pågår gemensamt inom Länsstyrelsen och Kommunal utveckling 
med översyn av de föräldrastödsprogram som erbjuds på Familjecentralerna. 
Intentionen är att erbjuda likvärdigt stöd i alla delar av länet. 
 
Folkhälsoenkät Ung är en enkät om hälsa och levnadsvanor som görs i alla kommuner 
i Jönköpings län. Resultaten används för kommunens och Region Jönköpings läns 
arbete bland ungdomar. 
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§ 12  

 

Övriga ärenden 

Hållbarhetsrådet beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Hållbarhetsrådet sammanträder nästa gång den 5 april klockan 13:15. 
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Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Serienummer: lpcfZqVPTndQcfVcswXCFg

STEFAN GUSTAFSSON
Kommunstyrelsens ordförande

2022-03-02 20:56

Serienummer: N/TYuaVrVLtedVh3MMq2bA

ERIKA TOR RUNDBLAD
Förvaltningschef Serviceförvaltningen

2022-03-07 08:26

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. 
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de 
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat 
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är 
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos 
signeringstjänst. Detta garanterar att  innehållet i dokumentet är 
oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med 
Visma Addos validator på denna webbsida 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument
Hållbarhetsråd protokoll.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har 
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. 
Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av 
dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner 
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter 
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet
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addo@visma.com • www.visma.dk/addo

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
bd

88
94

5f
-a

73
4-

4c
f3

-9
8c

2-
ce

15
27

2a
5d

a9


	Protokoll förstasida
	Godkännande av ärendelistan
	Beslut Hbråd 2022-02-01
Godkännande av ärendelistan

	Aktuellt läge pandemi
	Beslut Hbråd 2022-02-01
Aktuellt läge pandemi

	Kommunfullmäktiges fokusområden 2022
	Beslut Hbråd 2022-02-01
Kommunfullmäktiges fokusområden 2022

	Arbetsgrupp ekologisk hållbarhet
	Beslut Hbråd 2022-02-28
Arbetsgrupp ekologisk hållbarhet

	Arbetsgrupp beredskap och säkerhet
	Beslut Hbråd 2022-02-28
Arbetsgrupp beredskap och säkerhet

	Arbetsgrupp social hållbarhet
	Beslut Hbråd 2022-02-28
Arbetsgrupp social hållbarhet

	Hälsocenter - information
	Beslut Hbråd 2022-02-28
Hälsocenter - information

	Säkerhetspolitiska läget - information och diskussion
	Beslut Hbråd 2022-02-28
Säkerhetspolitiska läget - information och diskussion

	Revidering av Hållbarhetsrådets reglemente
	Beslut Hbråd 2022-02-28
Reglemente hållbarhetsråd_ rev feb 2022_förslag

	Information från polisen
	Beslut Hbråd 2022-02-28
Information från polisen

	Information från Region Jönköpings län
	Beslut Hbråd 2022-02-28
Information från Region Jönköpings län

	Övriga ärenden
	Beslut Hbråd 2022-02-28
Övriga ärenden






 Sammanträdesprotokoll 
Hållbarhetsråd  
2022-02-28 


 


Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 
Telefon: 0382-152 00 
Mejl: kommun@savsjo.se 


Utdragsbestyrkande 


 


Plats och tid Digitalt möte, Sävsjö kommun, måndagen den 28 februari 2022  
klockan 09:00 – 12:00 


 Beslutande Stefan Gustafsson, ordförande  
Kerstin Hvirf (S), ordförande socialnämnden  
Erika Tor Rundblad, förvaltningschef serviceförvaltningen  
Linda Björk, socialchef 
Annela Eklund Major, utvecklingsledare socialförvaltningen  
Martina Arvidsson, barn- och utbildningschef 
Maria Thulin, förvaltningschef myndighetsförvaltningen 
Linda Ståhlgren, miljö- och hållbarhetsstrateg 
Pierre Klasson, kommunikationschef 
Urban Blücher, vd Sävebo AB och AB Sävsjö Industribyggnader  
Daniel Mattsson, va-chef Njudung Energi AB  
Ann-Margret Floengård, verksamhetschef Bra Liv  
Charlotte Jerkelund, folkhälsoutvecklare Region Jönköpings län  
Mikael Sjöbrink, Höglandets lokalpolisområde 
Jonas Petri, Höglandets räddningstjänstförbund 
Ida Stenvall, beredskapssamordnare, Höglandets räddningstjänstförbund 
Madeleine Sjöö, säkerhetssamordnare, Höglandets räddningstjänstförbund 


Övriga deltagare 


 


Jan Holmqvist, kommundirektör 
Carina Hjertonsson, sekreterare 
Sofie Andersson, kommunikatör 
Anders Varga, tillförordnad kultur- och fritidschef § 7 


Utses att justera Erika Tor Rundblad     


Justeringens  
plats och tid 


Digital signering senast måndagen den 7 mars 2022 klockan 10:00    
 


Ordförande 
 


 


......................................................................... 


 


Paragrafer 


 


1-12 §§  


 


 


Stefan Gustafsson 
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Sekreterare 
 


 


….....................………………………………………….. 


 


 


 


Carina Hjertonsson 


Justerande 
 


Justerande 


 


Justerande 
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 Erika Tor Rundblad    
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Utdragsbestyrkande 


 


§ 1  


 


Godkännande av ärendelistan 


Hållbarhetsrådet beslutar 
att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde. 
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§ 2  


 


Aktuellt läge pandemi 


Hållbarhetsrådet beslutar 
att notera informationen. 


Sammanfattning 
Vid sammanträdet informeras om pågående smittspridning. Socialförvaltningens 
verksamhet är mest påverkad och ansträngt läge råder. Antal vaccinerade i Sävsjö 
kommun är lägre än genomsnittet och regionen märker av minskat intresse för 
vaccinering.  Möjlighet till vaccinering finns i Sävsjö och Vrigstad. För ovaccinerade 
gäller restriktioner som tidigare. 
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Utdragsbestyrkande 


 


§ 3 Diarienummer: Hbråd 2021/333 


 


Kommunfullmäktiges fokusområden 2022 


Hållbarhetsrådet beslutar 
att notera informationen. 


Sammanfattning 
I verksamhetsplanen redovisas fokusområden 2022 för kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktiges fokusområden: 
Barn och ungas välmående. 
Framtida kompetensförsörjning 
Minskad klimatpåverkan 
 
De områden som berör Hållbarhetsrådet är  
 
• Barn och ungas välmående, ansvarig arbetsgrupp social hållbarhet. 
 
En handlingsplan är framtagen i arbetsgruppen. Under 2022 ska en långsiktig 
folkhälsoplan kopplat till barn och ungas välmående tas fram. 
 
• Minskad klimatpåverkan, ansvarig arbetsgrupp ekologisk hållbarhet 
 
Arbetsgruppen kommer att arbeta med kommunstyrelsens fokusområde ”Arbete för 
ett hållbart samhälle”. Utgår från åtgärdsprogram kring minskad klimatpåverkan. 
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§ 4 Diarienummer: Hbråd 2022/11 


 


Arbetsgrupp ekologisk hållbarhet 


Hållbarhetsrådet beslutar 
att notera informationen. 


Sammanfattning 
ATTRACT – attraktiv arbetsgivare och hållbar arbetspendling, ett regionalt projekt där 
även privata arbetsgivare deltar. Fokus för Sävsjö kommun har varit cykling och 
kollektivt åkande. Elcyklar har lånats ut och kostnadsfria pendlarkort har delats ut för 
att möjliggöra att prova kollektivt åkande. Projektet fortsätter under våren. 
 
Ny renhållningsordning och avfallsplan – ska antas politiskt till sommaren. 
Renhållningsordningen bygger på EU:s avfallshierarki. Ledord i dokumentet är 
avfallsförebyggande, återbruk och återanvändning samt cirkularitet. Målet att minska 
mängden mat- och restavfall med 20 %. Skräpplockarvecka planeras vecka 17. 
 
Klimatanpassningsarbete – en klimatanpassningsgrupp är bildad med representanter 
från olika verksamheter inom kommunen. Utgår från länsstyrelsens åtgärdsprogram 
”Anpassning till ett förändrat klimat – åtgärdsprogram 2021-2025 för Jönköpings 
län”.     
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§ 5 Diarienummer: Hbråd 2022/12 


 


Arbetsgrupp beredskap och säkerhet 


Hållbarhetsrådet beslutar 
att notera informationen. 


Sammanfattning 
Information lämnades om den nödvattenövning som har ägt rum. 
 
Gruppen EST, Effektiv Samordning för Trygghet, träffas regelbundet. Inga extra 
insatser för närvarande i Sävsjö. Metoden bygger på kunskapsbaserad 
brottsprevention och går ut på att medverkande parter kontinuerligt samlar in 
information, skapar gemensamma lägesbilder, föreslår och bestämmer om åtgärder, 
informerar berörda samt genomför och utvärderar insatser. 
 
Trygghetsbokslut 2021 ska redovisas. Bokslutet är en årlig uppföljning av 
handlingsprogrammet för skydd och säkerhet och samordnas av räddningstjänsten. 
Syftet med ett trygghetsbokslut är att ge kommunledning och beslutsfattare insyn i det 
vardagliga arbetet med trygghet och säkerhet samt möjlighet att kunna visa 
måluppfyllelsen. 
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§ 6 Diarienummer: Hbråd 2022/13 


 


Arbetsgrupp social hållbarhet 


Hållbarhetsrådet beslutar 
att notera informationen. 


Sammanfattning 
Folkhälsomyndigheten har genomfört befolkningsundersökning gällande psykisk 
ohälsa och suicid. Visar att det genomgående upplevs svårt att prata om psykisk 
ohälsa. Mycket av det som benämns psykisk ohälsa är normala reaktioner på 
händelser i livet. Suicid är vanligast bland medelålders och äldre personer. 
 
Utbildning ”Första hjälpen till psykisk hälsa” har erbjudits anställda i Sävsjö kommun.  
Syftet är att öka deltagarnas kunskaper om psykisk ohälsa och att stärka beredskapen 
att bemöta personer med psykisk ohälsa. Ytterligare två utbildningstillfällen planeras 
under 2022. 
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§ 7 Diarienummer: Hbråd 2020/308 


 


Hälsocenter - information 


Hållbarhetsrådet beslutar 
att notera informationen. 


Sammanfattning 
Kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län satsar gemensamt på att 
utveckla hälsocenter tillsammans med civilsamhälle och föreningsliv. Hälsocenter är 
en lokal samverkansmodell för kommuner, vårdcentraler och ideell sektor. 
 
Syftet med Hälsocenter är att genom ett hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt 
ge stöd till att förbättra invånarens fysiska, psykiska, sociala och existentiella hälsa. 
Målgruppen för Hälsocenter är invånare som på grund av sin livsstil eller en eller flera 
levnadsvanor har risk för framtida ohälsa. Den vuxna befolkningen utgör 
huvudmålgruppen för Hälsocenter, men andra åldersgrupper kan inkluderas utifrån 
lokala behov. 
 
Flertalet kommuner i Jönköpings län har startat Hälsocenter. I Sävsjö kommun är en 
person anställd på deltid för att jobba med Hälsocenter. 
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§ 8 Diarienummer: Hbråd 2021/422 


 


Säkerhetspolitiska läget - information och diskussion 


Hållbarhetsrådet beslutar 
att notera informationen. 


Sammanfattning 
Redogörelse för det säkerhetspolitiska läget presenterades av Ida Stenvall och en 
bakgrund lämnades till konflikten i Ukraina. 
 
Med anledning av det osäkra omvärldsläget följer Sävsjö kommun utvecklingen. 
Arbetet koordineras genom nätverket F-samverkan, som leds av länsstyrelsen. I 
nätverket ingår representanter från kommunerna, Regionen i Jönköpings län, 
Försvarsmakten med flera. Inom Sävsjö kommun har en händelsegrupp formerats 
inriktad på beredskapsfrågor. 
 
Fokus ligger nu på fyra olika frågor: 


• Skapa en lägesbild hur olika samhällsviktiga aktörer påverkas av 
omvärldsläget. 


• Kontinuitetsplanering – att vara förberedda på allt från it-störningar till 
planering för att viktiga förnödenheter finns i lager. 


• Vaksam på desinformation 
• Förberedelser för att ta emot flyktingar. 
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§ 9 Diarienummer: Hbråd 2022/74 


 


Revidering av Hållbarhetsrådet reglemente  


Hållbarhetsrådet beslutar 
att till nästa sammanträde med Hållbarhetsrådet den 5 april hämta in skriftliga 
synpunkter från Hållbarhetsrådets medlemmar på förslaget till revidering av 
reglementet för Hållbarhetsrådet. Synpunkter lämnas till kommunkansliet senast 
fredagen den 25 mars. 


Sammanfattning 
En revidering av reglementet för Hållbarhetsrådet är aktualiserad. Målsättningen är 
att förenkla och förtydliga uppdraget för de arbetsgrupper som är kopplade till 
Hållbarhetsrådet. 
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§ 10   


 


Information från polisen 


Hållbarhetsrådet beslutar 
att notera informationen. 


Sammanfattning 
Särskild händelse har startats på regional nivå som benämns Ukraina med anledning 
av pågående konflikt. Manifestationer har ägt rum beträffande omhändertagande av 
barn. Statistiken av anmälda brott 2021 visar en ökning på tillgreppsbrott där flertalet 
handlade om dieselstölder. Intensiv vår där flera olika arrangemang planeras, till 
exempel stadsfester och bilträffar.  
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§ 11  


 


Information från Region Jönköpings län 


Hållbarhetsrådet beslutar 
att notera informationen. 


Sammanfattning 
Handlingsplan för jämlikhälsa är antagen. Handlingsområdena ligger fast liksom de 
strategiska målen. 
 
Förbättringsarbete pågår gemensamt inom Länsstyrelsen och Kommunal utveckling 
med översyn av de föräldrastödsprogram som erbjuds på Familjecentralerna. 
Intentionen är att erbjuda likvärdigt stöd i alla delar av länet. 
 
Folkhälsoenkät Ung är en enkät om hälsa och levnadsvanor som görs i alla kommuner 
i Jönköpings län. Resultaten används för kommunens och Region Jönköpings läns 
arbete bland ungdomar. 
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§ 12  


 


Övriga ärenden 


Hållbarhetsrådet beslutar 
att notera informationen. 


Sammanfattning 
Hållbarhetsrådet sammanträder nästa gång den 5 april klockan 13:15. 
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