
 Sammanträdesprotokoll 
Hållbarhetsråd  
2021-04-06 

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

Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Digitalt möte, Sävsjö kommun, tisdagen den 6 april 2021 kl. 13:15 – 14.30 

 
Beslutande Stefan Gustafsson, ordförande 

Fredrik Håkansson (KD), ordförande barn- och utbildningsnämnden  
Kerstin Hvirf, ordförande socialnämnden 
Martina Arvidsson, barn- och utbildningschef  
Erika Tor Rundblad, förvaltningschef serviceförvaltningen  
Maria Thulin, förvaltningschef myndighetsförvaltningen 
Olle Denke, säkerhetssamordnare  
Annela Eklund Major, utvecklingsledare socialförvaltningen  
Urban Blücher, vd Sävebo AB och AB Sävsjö Industribyggnader 
Ida Stenvall, beredskapssamordnare 
Daniel Mattsson, va-chef Njudung Energi AB 
Charlotte Jerkelund, folkhälsoutvecklare Region Jönköpings län  
Anders Sjöö, Höglandets lokalpolisområde  
Mikael Sjöbrink, Höglandets lokalpolisområde 
 
 

Övriga deltagare 

 

Jan Holmqvist, kommundirektör 
Carina Hjertonsson, sekreterare 

Utses att justera Olle Denke    

Justeringens  
plats och tid 

Digital signering via Visma Addo senast torsdagen den 15 april 2021 
 

Ordförande 
 

 

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

 

Paragrafer 

 

11-21 §§  

 

 

Stefan Gustafsson 

 

 

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

Sekreterare 
 

 

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

 

 

 

Carina Hjertonsson 

Justerande 
 

Justerande 

 

Justerande 

 

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

 

 

 

 Olle Denke    
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§ 11  

 

Godkännande av ärendelistan 

Hållbarhetsrådet beslutar 
att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde.
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§ 12  

 

Åtgärder och aktuellt läge pandemi 

Hållbarhetsrådet beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
För närvarande liten påverkan inom kommunens verksamheter, smittan har i princip 
försvunnit från omsorgsverksamheterna. Kommunen befinner sig på en platå 
avseende smittspridning sedan de senaste tre till fyra veckorna. Inför påskhelgen 
informerades om betydelsen av att handla ensam.  
 
Fokus för närvarande på att uppmuntra kommuninvånarna till vaccination.   
Information om vaccination finns översatt till flera språk. Primärvården efterfrågar 
stöd från regionen med smittspårning och annat. Inga åtgärder planeras för 
personal/boende som väljer att inte vaccinera sig. Målet nu är att alla över 41 år ska ha 
erbjudits vaccin till sommaren. 
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§ 13 Diarienummer: Hbråd 2021/112 

Trygghetsbokslut 2020 Sävsjö kommun 

Hållbarhetsrådet beslutar 
att Hållbarhetsrådet ställer sig bakom Trygghetsbokslut 2020 och överlämnar ärendet 
till kommunstyrelsen för fortsatt hantering. 

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 med start 2020 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 så 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 daterad den 23 mars 2021 upprättad av Ida Stenvall,

beredskapssamordnare.
2. Trygghetsbokslut 2020.
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§ 14 Diarienummer: Hbråd 2020/383 

 

Arbetssätt för gruppen beredskap och säkerhet 2021 

Hållbarhetsrådet beslutar 
att utformning av arbetsgruppen beredskap och säkerhet samt arbetsmetod sker enligt 
beslutsunderlag. 

Sammanfattning 
För att effektivisera arbetet och uppnå fler målområden i kommunens 
handlingsprogram för skydd och säkerhet behöver arbetssätt och metod för gruppen 
beredskap och säkerhet ändras.  

2021-02-02 beslutades i Hållbarhetsrådet att arbetsgruppen beredskap och säkerhet 
skulle arbeta med EST (effektiv samordning för trygghet). Arbetsgruppen inkommer 
nu med ett nytt förslag till arbetssätt. 
 
Arbetet med beredskaps- och säkerhetsfrågor är mycket brett och omfattar många 
olika aktörer. Med utgångspunkt i detta krävs samverkan med olika deltagare 
beroende på vilken sakfråga som ska arbetas med. 
 
Arbetsgruppen beredskap och säkerhet kommer därför endast att bestå av två 
ordinarie medlemmar; kommunens beredskapssamordnare och säkerhetssamordnare. 
Gruppen kommer att jobba i projektform utifrån de angivna målområdena som finns i 
handlingsprogrammet skydd och säkerhet och enligt utpekade områden i kommunens 
risk- och sårbarhetsanalys. Beroende av vilket målområde som ska jobbas med 
kommer gruppen att sammankalla medlemmar utifrån de behov som uppstår. När 
projektet anses klart kommer nya medlemmar att tillsättas för nytt målområde. Detta 
för att effektivisera för alla inblandade och endast jobba med funktioner som anses 
relevanta för respektive projekt. 
 
Gruppen för EST kommer fortsatt under 2021 att ledas av kommunens 
säkerhetssamordnare och ligga som en undergrupp till beredskap och säkerhet. 
Förslag ges till att huvudansvaret för arbetsmetoden ses över vid årsskiftet 2021/2022.  
 
Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse upprättad av Olle Denke, säkerhetssamordnare och Ida 
Stenvall, beredskapssamordnare.
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§ 15  

 

Rapport från arbetsgrupp social hållbarhet 

Hållbarhetsrådet beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Utbildning i psykisk ohälsa kommer att genomföras vid tre tillfällen under hösten 
2021. Utbildningen omfattar två dagar och fokuserar på hjälp och stöd i vardagliga 
sammanhang. Fyra platser per förvaltning och tillfälle kommer att erbjudas. 
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§ 16 Diarienummer: Hbråd 2020/308 

 

Samverkan Hälsocenter i Jönköpings län 

Hållbarhetsrådet beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Gruppens sammansättning har underhand förändrats och eftersom regionens arbete i 
hög grad påverkas av pågående pandemi, har samverkan kring Hälsocenter i 
Jönköpings län fördröjts.  
 
Förhoppningen är att få till en grupp med möten på regelbunden basis till hösten och 
då klarlägga vilka målgrupper som är aktuella. Regionen har utlovat ersättning för 
administration av projektet avseende de tre senaste månaderna. 
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§ 17  

 

Information från Polisen 

Hållbarhetsrådet beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Anders Sjöö redovisar anmälda brott. Klotter och skadegörelse har förekommit. 
Droger har beslagtagits, två personrån i centralorten, ovanligt i Sävsjö men ökar på 
andra orter. Märkeskläder och mobiltelefoner är attraktiva för tillgrepp. 

Störningar har förekommit vid Sävsjö Skyttecenter. Med gemensamma insatser av 
polis, socialförvaltningen med flera är situationen avvärjd. Indikationer finns att 
störningar förekommer på andra platser i centralorten. 
 
I viss mån har dådet i Vetlanda påverkat närvaron av poliser i Sävsjö. Fråga ställs hur 
polisen agerar för att förebygga händelser liknande det som hände i Vetlanda. Viktigt 
att upptäcka psykisk ohälsa, svårt att uppmärksamma ensamagerande 
gärningspersoner. 
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§ 18  

 

Information från Region Jönköpings län 

Hållbarhetsrådet beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Arbete har inletts med Länsstyrelsen i Jönköpings län och regional utveckling om 
jämlikt föräldraskap och på vilket sätt regionala aktörer kan bidra till detta. Jämställt 
föräldraskap är ett arbetssätt som svarar på behovet av att höja kunskapen om hur 
normer rörande kön och föräldraskap påverkar i mötet med föräldrar. 
Syftet är att den som möter blivande och nyblivna föräldrar ska få kunskap om och 
verktyg för att främja ett engagerat och jämställt föräldraskap. 
 
 

10



 Sammanträdesprotokoll 
Hållbarhetsråd  
2021-04-06 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 19  

 

Godkännande av digital signering 

Hållbarhetsrådet beslutar 
att godkänna att Hållbarhetsrådets protokoll kan signeras digitalt från och med  
sammanträdet den 6 april 2021. 

Sammanfattning 
Sävsjö kommuns nämnder har övergått till digital nämndadministration, vilket innebär att 
handlingar distribueras elektroniskt. Som en följd av digitaliseringen föreslås att det ska vara 
möjligt att Hållbarhetsrådets protokoll kan signeras med digitala underskrifter. En säker teknisk 
lösning för detta finns i kommunen och avsikten är att denna ska användas. 
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§ 20  

 

Övriga ärenden 

Hållbarhetsrådet beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Anders Sjöö deltar för sista gången på Hållbarhetsrådets sammanträde med anledning 
av pensionsavgång. Stefan Gustafsson tackar Anders Sjöö för mycket gott samarbete 
för hans insats som kommunpolis och deltagare i Hållbarhetsrådet. Stefan välkomnar 
även Anders efterträdare Mikael Sjöbrink och ser fram mot kommande samarbete. 
 
Anders Sjöö tackar för gott samarbete genom åren. 
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§ 21  

 

Godkännande av mötets genomförande 

Hållbarhetsrådet beslutar 
att notera att samtliga ledamöter känner sig tillfreds med ärendets genomförande. 
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