
Sammanträdesprotokoll 
Hållbarhetsråd  
2022-04-05 

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

Utdragsbestyrkande 

Plats och tid 

Beslutande 

Digitalt möte, Sävsjö kommun, tisdagen den 5 april 2022 klockan 13:15 – 16:00 

Stefan Gustafsson (KD), ordförande  
Kerstin Hvirf (S), ordförande socialnämnden  
Fredrik Håkansson (KD), ordförande barn- och utbildningsnämnden 
Erika Tor Rundblad, förvaltningschef serviceförvaltningen  
Lillemor Hultqvist, biträdande socialchef 
Annela Eklund Major, utvecklingsledare socialförvaltningen  
Martina Arvidsson, barn- och utbildningschef 
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 till och med klockan 14:00 
Ida Stenvall, beredskapssamordnare, Höglandets räddningstjänstförbund 
Madeleine Sjöö, säkerhetssamordnare, Höglandets räddningstjänstförbund 

Övriga deltagare Jan Holmqvist, kommundirektör
Carina Hjertonsson, sekreterare 
Mikaela Dinu Billström, samordnare social hållbarhet 
Länsstyrelsen Jönköpings län § 18 

Utses att justera Fredrik Håkansson (KD) 

Justeringens 
plats och tid 

Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus, tisdagen den 12 april 2022 klockan 15:00 

Ordförande ......................................................................... Paragrafer 13-21 §§  

Stefan Gustafsson ................................. 

Sekreterare ….....................………………………………………….. 

Carina Hjertonsson 

Justerande 

Justerande

Justerande

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

Fredrik Håkansson 
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§ 13   

 

Godkännande av ärendelistan 

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

 

Revidering av Hållbarhetsrådets reglemente 

Hållbarhetsrådet beslutar 
att ställa sig bakom reglementet och överlämna det till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
En revidering av reglementet för Hållbarhetsrådet är aktualiserad. Målsättningen är 
att förenkla och förtydliga uppdraget för de arbetsgrupper som är kopplade till 
Hållbarhetsrådet. Hållbarhetsrådets medlemmar har getts tillfälle att lämna 
synpunkter på förslaget. 

Beslutsunderlag 
1. Förslag till reviderat reglemente Hållbarhetsrådet 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 15 Diarienummer: Hbråd 2022/122 

 

Trygghetsbokslut 2021 

Hållbarhetsrådet beslutar 
att ställa sig bakom Trygghetsbokslut 2021 och överlämna det till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Arbetet med skydd och säkerhet är brett. Det täcker allt mellan mindre olyckor till 
nationella kriser och krigshandlingar i landet vilket inkluderar händelser som 
föranleder en räddningsinsats. 

2019 antogs Handlingsprogram för skydd och säkerhet 2020–2023 som ska utgöra 
grunden för Sävsjö kommuns trygghets- och säkerhetsarbete. Trygghetsbokslutet är en 
årlig uppföljning av handlingsprogrammet 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.  

Utöver de av handlingsprogrammet angivna målen presenteras även statistik över de 
räddningsinsatser som gjorts och aktiviteter kopplade till identifierade risker. I 
trygghetsbokslutet redovisas även särskilda händelser som skett under året. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från beredskapssamordnare Ida Stenvall daterad den 25 mars 

2022. 
2. Trygghetsbokslut 2021 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 16 Diarienummer: Hbråd 2021/422 

 

Krisen i Europa 

Hållbarhetsrådet beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Rapport från Region Jönköpings län 

• Flyktingar har rätt till sjukvård 
 
Rapport från kommunen 

• Inriktnings- och samordningsfunktion, ISF, träffas varje vecka med deltagare 
från varje förvaltning inklusive räddningstjänsten. Olika grupper arbetar med; 
kontinuitetsplanering, flyktingmottagande, desinformation/ 
desinformation, hybridhot/cyberattacker, psykisk ohälsa, stöd till näringsliv. 

 
Rapport från Polisen 

• Nationell särskild händelse har startats kopplat till krisen i Ukraina. 
Gränskontroll finns på Skavsta flygplats, antalet flyktingar har minskat 
betydligt senaste veckorna.  

 
Säkerhetspolitiskt läge 

• Redogörelse lämnades för det säkerhetspolitiska läget kopplat till konflikten i 
Ukraina. 
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§ 17   

 

Rapport från arbetsgrupper 

Hållbarhetsrådet beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Ekologisk hållbarhet 
Sävsjö kommun är med i ATTRACT - ett initiativ för att stärka hållbara 
pendlingsalternativ och flexiblare arbetsliv. Under våren 2022 finns möjligheter för 
anställda att bli bussigare och cykligare med el, genom att få kollektivtrafikkort och 
låna elcyklar. 
 
Fredagen den 22 april inleds skräpplockarveckan med aktiviteter på Torget i Sävsjö. 
Deltar gör bland andra representanter från kommunen, Kretslopp Sydost, energi- och 
klimatrådgivare och Naturskyddsföreningen. Skogsmulle kommer och hälsar på. 
Skräpplockardagarna äger rum mellan den 25:e och 29:e april. Sävsjös skolor och 
förskolor deltar med pedagogisk dag om hållbarhet och nedskräpning. Sävsjös 
politiker utmanas, anmälan på webbsidan Håll Sverige Rent. 
 
Beredskap och säkerhet. 
Kommunikationsavdelningen behjälplig med att svara på frågor som berör beredskap 
säkerhet. Kommunens hemsida har information för allmänheten. Krigsplacering är 
påbörjad och utrustning beställd. 
 
Social hållbarhet 
Utbildning anordnas för första hjälpen psykisk ohälsa, 23–24 maj. Alla medarbetare 
har möjlighet att anmäla sig. Även frivilligorganisationer kan delta.  
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§ 18  

 

Information länsstyrelsen - forum för social hållbarhet 

Hållbarhetsrådet beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Mikaela Dinu Billström, samordnare Social hållbarhet på länsstyrelsen Jönköpings 
län, informerar om forum för social hållbarhet. 
 
Uppdraget handlar om att utveckla arbetet inom integration, jämställdhet, mäns våld 
mot kvinnor, brottsförebyggande, föräldraskapsstöd, ANDTS (alkohol, narkotika, 
dopning, tobak och spel om pengar), mänskliga rättigheter, funktionsrätt, barnets 
rättigheter och demokrati. 
 
I grupperna inom Forum för social hållbarhet samarbetar aktörer för att lösa 
utmaningar på ett effektivt sätt. Målet är att nå en ökad social sammanhållning, och 
ett mer inkluderande län. Forum för social hållbarhet fokuserar på några prioriterade 
samhällsutmaningar under en viss tid. 
 
Insatsområden i Jönköpings län: 
Långvarigt ekonomiskt bistånd, segregerad arbetsmarknad, avsaknad av tillit till 
samhällsinstitutioner och demokratiska processer, ungas brottslighet och utsatthet för 
brott, sexualbrott. 
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§ 19   

 

Information från Region Jönköpings län 

Hållbarhetsrådet beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Regionen informerar om; 

 
• Forum Geriatrikum föreläsningar för personer som jobbar med äldre inom 

vård och omsorg http://geriatrikum.se/forum-geriatrikum/ 
 

• Digital bokhylla med böcker på 50 språk även teckenspråk. 
 

• Utbildningsprogrammet Mentorer i våldsprevention, MVP, utvecklades i USA 
på 1990-talet. Programmet handlar om att förebygga genusrelaterat våld och 
kränkningar genom att uppmana elever att på olika sätt agera som 
förebild, vara aktiva åskådare och inte låta våldshandlingar från sina 
skolkamrater passera. 
 
De övergripande målen med MVP är att öka medvetenheten om våld, utmana 
eleverna att tänka självständigt och kritiskt, öppna för dialog och skapa 
reflekterande samtal, samt att uppmuntra till ledarskap – att våga lägga sig i 
och inspirera andra till att våga göra det.  
 
Bakom programmet står Män för jämställdhet, Unizon och våldspreventivt 
Centrum. Projektet är finansierat av Arvsfonden. 
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§ 20  

 

Information från polisen 

Hållbarhetsrådet beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Statistik lämnades för årets tre första månader. Antalet anmälda brott under perioden 
är på liknande nivå som förra året, brott avseende skadegörelse minskar. 
Tillgreppsbrott med drivmedel har skett i Sävsjö kommun. Påskhelgen förväntas bli 
intensiv framför allt runt Jönköping i samband med olika event.  
 
Linnéuniversitet genom trygghetsundersökning. 1 000 personer i Sävsjö kommun har 
fått erbjudande om att delta. 
 
EST-gruppen, Effektiv Samordning för Trygghet, riktar in sig på: 
 

• Påverkanskampanj mot socialtjänsten 
• Högerextremistisk aktivitet 
• Hotfull individ 
• Skjutning 
• Mc-relaterad brottslighet 
• Drogförsäljning skolmiljöer 
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§ 21   

 

Övriga ärenden 

Hållbarhetsrådet beslutar 
att notera att nästa sammanträde med Hållbarhetsrådet är tisdagen den 23 augusti. 
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