
 Sammanträdesprotokoll 
Hållbarhetsråd  
2022-08-23 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Digitalt möte, Sävsjö kommun, tisdagen den 23 augusti 2022  
klockan 13:15 – 14:50 

 Beslutande Stefan Gustafsson (KD), ordförande  
Kerstin Hvirf (S), ordförande socialnämnden  
Fredrik Håkansson (KD), ordförande barn- och utbildningsnämnden 
Erika Tor Rundblad, förvaltningschef serviceförvaltningen  
Maria Thulin, förvaltningschef myndighetsförvaltningen 
Linda Björk, socialchef 
Annela Eklund Major, utvecklingsledare socialförvaltningen  
Olle Denke, säkerhetssamordnare 
Martina Arvidsson, barn- och utbildningschef 
Linda Ståhlgren, miljö- och hållbarhetsstrateg 
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 till och med klockan 14:00 
Ida Stenvall, beredskapssamordnare, Höglandets räddningstjänstförbund 
 

Övriga deltagare 

 

Jan Holmqvist, kommundirektör 
Carina Hjertonsson, sekreterare 
Kristin Nilsdotter Isaksson, utvecklings- och planeringschef § 24 
Ida Claesson, hälsocoach § 28 

Utses att justera Linda Ståhlgren     

Justeringens  
plats och tid 

Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus, onsdagen den 31 augusti 2022            
klockan 10:00 
 

Ordförande 
 

 

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

 

Paragrafer 

 

22-30 §§  

 

 

Stefan Gustafsson 

 

 

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

Sekreterare 
 

 

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

 

 

 

Carina Hjertonsson 

Justerande 
 

Justerande 

 

Justerande 

 

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

 

 

 

 Linda Ståhlgren    
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§ 22  

 

Godkännande av ärendelistan 

Hållbarhetsrådet beslutar 
att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde. 
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§ 23 Diarienummer: Hbråd 2022/74 

 

Informationsärende - reviderat reglemente för 
Hållbarhetsrådet 

Hållbarhetsrådet beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
En revidering av reglementet för Hållbarhetsrådet är genomförd med målsättning att 
förenkla och förtydliga uppdraget för de arbetsgrupper som är kopplade till 
Hållbarhetsrådet. Hållbarhetsrådets medlemmar har getts tillfälle att lämna 
synpunkter på förslaget. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 23 maj § 56 att anta det reviderade reglementet för 
Hållbarhetsrådet. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag kommunfullmäktige daterat den 23 maj § 56. 
2. Reglemente Hållbarhetsråd 
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§ 24  

 

Säkerhetspolitiskt läge 

Hållbarhetsrådet beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Grundvattennivån är påtagligt låg och flera kommuner i närområdet har infört 
bevattningsförbud. Sävsjö kommun har inte bevattningsförbud, men utvecklingen följs 
noga. 
 
Inga incidenter noteras vad gäller cybersäkerhet under sommaren. Varuförsörjningen 
är bekymmersam inom vissa verksamheter. 
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§ 25  

 

Rapport från arbetsgrupper 

Hållbarhetsrådet beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Arbetsgruppen för ekologisk hållbarhet 
 
Jobbar med att formulera lokala hållbarhetsmål och identifiera relevanta indikatorer 
för två av kommunstyrelsens fokusområden:  

• minskad klimatpåverkan 
• ett hållbart samhälle. 

 
Aktiviteter som arbetsgruppen genomfört redovisas. 
 
Klimatveckan 2022 genomförs den 17–23 oktober med temat Klimatsmart 
näringsliv.  Årets Klimatvecka blir en kombination av digitala och fysiska aktiviteter i 
hela Jönköpings län.  Syftet med Klimatveckan är att samla olika aktörer kring 
aktiviteter som ger ökad kunskap och inspiration kring omställning till ett klimatsmart 
samhälle. Klimatveckan innehåller både digitala och fysiska aktiviteter i hela 
Jönköpings län. Årets klimatkonferens äger rum torsdag 20 oktober 8.30-12.30 på 
Elmia i Jönköping. Det går även att delta på konferensen digitalt.  
 
Projektet Attract hållbar arbetspendling har genomförts och insatserna ska utvärderas 
med förslag på hur ett långsiktigt arbete kan bedrivas. Förslag finns att anställda ska 
kunna leasa cyklar på ett förmånligt sätt. 
 
Arbetsgruppen social hållbarhet 
 
Inriktas på fokusområde barn- och ungas välmående och att ta fram handlingsplan. 
Nulägesanalys är genomförd, handlingsplanen kommer innehålla förslag på lämpliga 
åtgärder och ange inriktning för fortsatta insatser. Handlingsplanen presenteras under 
hösten. 
 
Två dagars utbildning inom första hjälpen psykisk hälsa planeras under hösten. 
Intentionen med utbildningen är att ge baskunskap om psykiatriska diagnoser och 
metoder för att stötta medmänniskan. Utbildningen sker inom Höglandets 
räddningstjänsts verksamhet. 
 
Arbetsgruppen beredskap och säkerhet 
 
På uppdrag av ledningsgruppen har arbetsgruppen genomfört revidering av 
dokumentet systematiskt brandskyddsarbete. 
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Kommande projekt består av åtgärder för att ta fram alternativa kommunala 
ledningsplatser. Samverkan sker med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, 
MSB. 
 
Nödvattenplan ska beredas i samverkan med Njudung Energi AB.  
 
Ett betydande arbete har genomförts i Sävsjö kommun för att komma tillrätta med 
suicidincidenter kring järnvägen. En framgångsrik insats har gjorts i samverkan med 
flera involverade aktörer. Metoden har uppmärksammats nationellt som ett 
framgångsrikt koncept och tillämpas i andra kommuner med problematik intill kritisk 
infrastruktur. 
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§ 26

Information från Polisen 

Hållbarhetsrådet beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Effektiv Samverkan för Trygghet, EST, sammanträder varannan vecka med 
medverkan av bland andra polisen som rapporterar från sin verksamhet.  

Utbudet på droger bedöms som betydande. Oroligheter i centrala Sävsjö med tillgrepp 
av varor ledde till att väktare vistas vissa tider på dygnet i Sävsjö. Viktigt att anmäla 
händelser. Representant från polisen ska medverka på möte med handel och 
näringsliv. Ett flertal dieselstölder har rapporterats. 

Höstens val innebär särskild händelse för polisen tills ny regering tillträtt. Särskilda 
rutiner finns hur brott mot förtroendevalda ska hanteras. 

Passfrågor är en särskild händelse i regionen med anledning av de långa väntetiderna 
för att boka tid för att beställa pass och även de långa väntetiderna för att hämta ut det 
färdigtillverkade passet. 

Valaffischer vandaliseras, detta räknas som en form av skadegörelse och anmälan och 
dokumentation bör göras. 

Medborgarlöften inför 2023-2024 aktualiserades. 
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§ 27  

 

Information från Region Jönköpings län 

Hållbarhetsrådet beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Prideveckan i Jönköpings län 2022 invigs den 22 augusti.  
 
Folkhälsopris delas ut av regionen och förslag på lämpliga kandidater efterlyses från 
regionen. 
 
Kultur för hälsa - konferens 15 september i Gislaved, med den senaste forskningen och 
goda exempel på hur kultur kan användas för att främja hälsa och välbefinnande. 
 
Konferenser i november om normer, maskulinitet och hälsa med utgångspunkt från 
resultaten i Folkhälsoenkät Ung och normers påverkan på hälsa och liv. 
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§ 28 Diarienummer: Hbråd 2020/308 

 

Hälsocenter 

Hållbarhetsrådet beslutar 
att notera informationen.  

Sammanfattning 
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. 
 
Hälsocoach finns nu i samtliga länets kommuner. Fysisk aktivitet på Recept, FaR, har 
funnits ett flertal år i Sävsjö kommun. I Sävsjö kommun är en person anställd på 
deltid som hälsocoach och en person anställd på deltid som samordnare för FaR. 
 
Exempel på aktiviteter: 

• Samtalscafé - More to life med samtal om hälsa, relationer med mera. 
Konceptet har utgångspunkt i empowerment, där individen själv får verktyg 
att förbättra sin livssituation avseende social, fysisk, psykisk och existentiell 
hälsa. 

 
• Kurs vid fem tillfällen i hållbara matvanor där konkreta tips ges om att äta 

hälsosamt. 
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§ 29

Sammanträdesplan för Hållbarhetsrådet 2023 

Hållbarhetsrådet beslutar 
att Hållbarhetsrådet under 2023 sammanträder på tisdagar klockan 13:15 
nedanstående datum (ändringar kan förekomma): 

31 januari 
11 april 
26 septemberf
12
12

11

12 december
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§ 30   

 

Övriga ärenden 

Hållbarhetsrådet beslutar 
att notera att nästa sammanträde med Hållbarhetsrådet är tisdagen den 8 november 
klockan 13:15. Mötet blir digitalt via Teams. 
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