
Sammanträdesprotokoll 
Hållbarhetsråd  
2021-10-26 

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

Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Digitalt möte, Sävsjö kommun, tisdagen den 26 oktober 2021 
klockan 13:15 – 16:30 

 Beslutande Stefan Gustafsson, ordförande  
Kerstin Hvirf (S), ordförande socialnämnden  
Erika Tor Rundblad, förvaltningschef serviceförvaltningen  
Linda Björk, socialchef 
Annela Eklund Major, utvecklingsledare socialförvaltningen  
Olle Denke, säkerhetssamordnare  
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 
Ida Stenvall, beredskapssamordnare, Höglandets räddningstjänstförbund 
Madeleine Sjöö, säkerhetssamordnare, Höglandets räddningstjänstförbund 

Övriga deltagare Jan Holmqvist, kommundirektör 
Carina Hjertonsson, sekreterare 

Utses att justera Kerstin Hvirf (S) 

Justeringens 
plats och tid 

Digital signering senast onsdagen den 3 november 2021 klockan 15:00 

Ordförande ......................................................................... Paragrafer §§ 34- 42

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

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

Carina Hjertonsson 

Justerande 

Justerande

Justerande

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

Kerstin Hvirf 
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§ 34  

 

Godkännande av ärendelistan 

Hållbarhetsrådet beslutar 
att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde. 
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§ 35  

 

Aktuellt läge pandemi - utvärdering och vaccinering 

Hållbarhetsrådet beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Ann-Margret Floengård rapporterar en viss ökning av antalet smittade i Sävsjö 
kommun. Vaccinationer sker på skolor runt om kommunen för högstadieelever och 
elever i klass 6. För personer över 80 år och äldre pågår vaccinering med en tredje dos. 
 
Lägst vaccinationsgrad noteras i åldrarna 18-29 år och 40-49 år. Vaccinationer har 
erbjudits genom drop in i Rörvik, Stockaryd och Hägneskolan, där regionens 
hälsokommunikatörer medverkade.  
 
Vaccin mot säsongsinfluensan kommer att ges samtidigt som covidvaccin på 
kommunens båda vårdcentraler för personer över 80 år.   
 
Jan Holmqvist framför att regionen i fortsättningen bör koncentrera verksamheten 
med vaccinationer till Sävsjö som centralort. Angeläget att regionen informerar brett 
om hur och var vaccinering erbjuds. 
 
Frågor har ställts om vilka krav på vaccination som kan ställas på personal inom 
omsorgsverksamheterna.  
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§ 36  

 

Återrapportering från arbetsgrupper 

Hållbarhetsrådet beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Ekologisk hållbarhet, KS 2021/274 
 
Årets klimatvecka ägde rum den 18–24 oktober med temat mat och klimat. Flertalet 
aktiviteter ägde rum digitalt. 
 
Fredagen 22 oktober genomfördes flera arrangemang i centrala Sävsjö. Bland annat 
provsmakning av vildsvinsbiffar och möjlighet att gå en parkvandring. Medverkade 
gjorde bland andra Hushållningssällskapet, Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, Sävsjö 
Biodlarförening och Kretslopp Sydost. 
 
Digital klimatkonferens gick att se i Kulturhuset. Deltagande ledamöter från 
Hållbarhetsrådet framhöll att konferensen var välproducerad och bra utformad. 
 
ATTRACT - för ett hållbart arbetsliv 
 
I december 2020 beviljades Energikontoret medel för ett projekt som ska ge stöd i 
länet för hållbar arbetspendling och flexibelt arbetsliv. 
 
Detta resulterade i projektet ATTRACT, Innovativ arbetspendling. Projektet bidrar till 
att länets utsläpp av växthusgaser från transportsektorn minskar och att länets 
målsättningar kring en attraktiv, tillgänglig, jämställd och hållbar region har bättre 
förutsättningar att nås. 
 
För att uppmuntra hållbar arbetspendling i Sävsjö kommun ges medarbetare 
möjlighet att låna elcyklar under en månad. Busskort lämnas även ut under en 
begränsad period för att testa ett nytt sätt att arbetspendla. 
 
 
Beredskap och säkerhet, KS2020/383 
 
Ny lagstiftning på gång i december som ställer högre krav på säkerhetsarbetet. EST- 
arbetet har gått på sparlåga på grund av mer fokus på säkerhetsarbetet. Madeleine 
Sjöö, Höglandets räddningstjänstförbund, som arbetar med brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbete på Höglandet, ska framöver medverka i EST-arbetet. 
 
Tillträdes- och besöksrutiner till Kommunalhuset är uppdaterade. 
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Regional nödvattenövning kommer att äga rum i slutet av november, alla förvaltningar 
och bolag medverkar.  
 
Kommunal vattengrupp har bildats där Emåförbundet deltar. 
Emåförbundet har som ambition att det ska finnas en vattengrupp i alla kommuner 
inom avrinningsområdet, en tjänstemannagrupp i syfte att diskutera gemensamma 
frågeställningar rörande vatten i den kommunala verksamheten. 
Vattengrupperna ska underlätta gemensamma insatser, ge möjligheten att 
tillsammans genomföra projekt och öppnar upp för nya ekonomiska lösningar. 
 
Social hållbarhet, KS 2021/275 
 
Utbildning pågår om psykisk hälsa vid olika utbildningstillfällen under hösten, 
Höglandets räddningstjänstförbund medverkar och utbildar medarbetare i Sävsjö 
kommun.  
 
Rapport har lämnats från Folkhälsomyndigheten avseende hur folkhälsan påverkats 
av covid-19-pandemin. 
 

• förutsättningarna för en god och jämlik hälsa har förändrats under pandemin 
 

• de grupper som redan före pandemin hade förhöjd risk för ohälsa har 
drabbats mest inom skolan, på arbetsmarknaden och i samhället i stort 

 
• den allmänna hälsan är fortsätt god, men något fler uppger lätta psykiska 

besvär 
 

• fysisk aktivitet har minskat och stillasittande ökat 
 

• många folkhälsorelevanta insatser har ställts in och ersatts med andra 
alternativ. 

 
Det är för tidigt för att avgöra pandemins fulla effekt på folkhälsan, men redan nu 
noteras att det hälsofrämjande och förebyggande arbetet behöver stärkas och 
prioriteras för att behålla en god folkhälsa och minska ojämlikheterna. 
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§ 37 Diarienummer: Hbråd Dnr 

 

Klimatanpassningsgrupp 

Hållbarhetsrådet beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Strategisk arbetsgrupp för klimatanpassning och vattengrupp ska formas med 
representation från förvaltningar, bolag och räddningstjänsten. Gruppen ska 
rapportera till Hållbarhetsrådet. 
 
Åtagandet innebär att analysera och identifiera risker, prioritera åtgärder för att stärka 
upp organisationen avseende i första hand: 
 

• Översvämningar 
• Höga temperaturer 
• Brist i vattenförsörjning 
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§ 38  

 

Information från polisen 

Hållbarhetsrådet beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Ingen ökning har noterats under pandemin vad gäller antalet anmälningar om brott i 
parrelation, ligger på samma nivå som före pandemin. 
 
Narkotikabrott uppgår till 29 styck hittills i år. Kommande veckor ska polisens insatser 
fokusera på yngre personer. Våld i offentlig miljö har ökat, dock från en låg nivå. 
Tillgrepp genom inbrott på landsbygden förekommer, där diesel är eftertraktat i takt 
med stigande priser på bränsle. 
 
Hållbarhetsrådet uttalar vikten av att polisen och kommunen upprätthåller en bra 
dialog och kommunikation vid incidenter. 
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§ 39 Diarienummer: Hbråd Dnr 

 

Information från Region Jönköpings län 

Hållbarhetsrådet beslutar 
att uppdra till utvecklingsledare Annela Major Eklund att sammanställa synpunkter 
från Sävsjö på remissen Jämlik hälsa, samt 
 
att i övrigt notera informationen. 

Sammanfattning 
Remiss Jämlik hälsa 
 
Handlingsplanen till strategin Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i 
Jönköpings län har skickats från Regionen på remissrunda. På grund av kort svarstid 
har ingen politisk behandling skett. 
 
Skolsköterskedagen 
 
Med utgångspunkt från resultaten i Folkhälsoenkät Ung arrangerar Region 
Jönköpings län, tillsammans med länsstyrelsen, skolsköterskedagen tisdagen  
den 2 november. Tema är; normer, maskulinitet och hälsa.  Föreläsning kommer att 
hållas om att förstå och jobba med normer samt ge verktyg som kan användas i 
undervisning om sexualitet, samtycke och relationer.  

Beslutet skickas till 
Annela Major Eklund 
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§ 40 Diarienummer: Hbråd 2020/308 

Samverkan Hälsocenter 

Hållbarhetsrådet beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Regionen lämnar ersättning till verksamheten, kommunen anser att ersättningen är 
otillräcklig för att få till en fungerande verksamhet. Regionen funderar på eventuellt 
ökade ersättningar.  

Vårdcentralen i Sävsjö har framgångsrikt arbetat med FAR, fysisk aktivitet på recept. 
Ambitionsnivån varierar mellan olika kommuner. Vissa hälsocenter har enbart fysisk 
aktivitet på recept och benämner verksamheten hälsocenter. Ärendet tas med vid 
Hållbarhetsrådets sammanträde den 1 februari 2022. 
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§ 41 Diarienummer: Hbråd 2021/372 

 

Workshop Grönt hållbarhetsprogram 

Hållbarhetsrådet beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet genomförs en workshop med två frågeställningar 

• Vad är ”Gröna Sävsjö” idag 
• Vad är ”Gröna Sävsjö” 2040 

 
Vad är ”Gröna Sävsjö” idag: 
 
Grönområden, natur & boendemiljö 
Fina planteringar och parker 
Grönt och skönt i Sävsjö 
Närhet till naturen 
Att det är snyggt och städat  
Naturturism 
Nya attraktiva boendemiljöer med närhet till natur och vatten 
Förknippar Sävsjö med en ”grön livsstil” med närhet till natur 

Konsumtion & avfall 
Arbete inom kostenheten för minskat matsvinn 
Avfallshantering inom Kretslopp Sydost 
Att det är snyggt och städat 
Att det är populärt med återbruk/second hand 

Energi & transporter 
Biogasen är central för ”Gröna Sävsjö” 
Cykelavstånd till allt 

En giftfri miljö 
Mediciner tas om hand 

 

Vad är ”Gröna Sävsjö” 2040: 
 
Grönområden, natur & boendemiljö 
Trevliga boendemiljöer 
Boendemiljöer med mervärden 
Levande tätorter med mötesplatser  

Konsumtion & avfall 
Mer utvecklad sopsortering och mer cirkulärt tänk 
Mer återbruk 
Återvinning av textilier i större skala 
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Energi & transporter 
Fler solceller på taken 
Vindkraft 
Fler cykelvägar 
Bättre hållbara kommunikationsmöjligheter så som stärkt kollektivtrafik 
Kollektivtrafik fått en ny roll 
Utvecklat system med laddstolpar 
Nya transportsätt och transportmönster 
Stockarydsterminalen som ett nav för gröna transporter 

Digitalisering & teknikutveckling 
Mer distansarbete 

Hållbart skogsbruk & jordbruk 
Mer fokus på de gröna näringarna 
Mer fokus på vår lokala livsmedelsförsörjning 
Mer självförsörjning  
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§ 42  

 

Övriga ärenden 

Hållbarhetsrådet beslutar 
att nästa sammanträde med Hållbarhetsrådet den första februari ska hållas digitalt 
klockan 13:15 och sammanträdet den 5 april ska vara fysiskt. 

Sammanfattning 
Frågan om Hållbarhetsrådet ska sammanträda fysiskt eller digitalt vid kommande 
sammanträden diskuterades. 
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