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Välfärdsrådet                              Sammanträdesdatum 
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Utdragsbestyrkande 
 
 

 

Plats och tid Kommunalhuset, Ljungarummet, torsdagen den 26 februari 2015  
klockan 13.15 – 15.20 

 
Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Närvarande: 
Stefan Gustafsson, ordförande 
Per Thörnqvist, kommunchef 
Lena Persson (S), kommunstyrelsen 
Maria Lund, teknisk chef 
Miriam Markusson Berg, socialchef 
Stefan Claesson, skolchef 
Lars-Göran Andersson, räddningschef 
Ingela Svensson, familjecentralen 
Birgitta Widestadh, Sävsjö vårdcentral 
Vibe Ramberg, Vrigstad Läkarmottagning 
Anders Sjöö, polisen 
 
 

Övriga deltagare Carina Hjertonsson, sekreterare 
Helene Petersson, riksdagsledamot (S) 
 
 
 

 
Utses att justera 

 
Birgitta Widestadh  

Justeringens  
plats och tid 

Kommunkansliet tisdagen den 10 mars 2015 kl 10.00 
 

Under- 
skrifter 

 
Sekreterare 

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

 
Paragrafer 

1 
  

 
/Carina Hjertonsson/ .................................

  
Ordförande 

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

 
 

 /Stefan Gustafsson/ 
  

 
Justerande 

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

 
 
 

 /Birgitta Widestadh/  
 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ Välfärdsrådet  
 
Sammanträdesdatum 

2015-02-26  

Datum för 
anslags uppsättande 

2015-03-10 Datum för 
anslags nedtagande 

2015-04-01 

 
Förvaringsplats 
för protokollet 

 
Kommunkansliet 

  

 
 
Underskrift 

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

/Carina Hjertonsson/ 
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§ 1 
 
Föregående protokoll 
 
Ordföranden redogör för protokollet från sammanträde 2014-11-27 och 
detta läggs till handlingarna. 
 
- - - - - - 
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66.2015.773 § 2 

 
Polis- och trygghetsfrågor, aktuell information från Polisen 

 
Helene Petersson, Stockaryd, riksdagsledamot (S) medverkar vid  
dagens sammanträde. Helene blev invald i riksdagen 2002 och är nu 
inne på sin fjärde period. Från och med denna period tjänstgör Helene 
i justitieutskottet och vid sammanträdet lämnas information om 
utskottets arbete, bland annat: 
 

 Omorganisationen av polisen är i högsta grad aktuell, detta är 
en genomgripande process med ambitionen att förstärka 
organisationen och göra polisen mer synlig.  

 
 Hur förhindras rekrytering till IS, Islamiska Staten och hur 

identifieras de ungdomar som dras till denna verksamhet?  
 
Anders Sjöö rapporterar om pågående omorganisation av polisen, 
ingen större förändring väntas i Jönköpings län. För närvarande pågår 
rekrytering till chefstjänster. Besked dröjer vad gäller kommunpolis och 
hur dessa ska arbeta. Förslag finns att formulera ”medborgarlöften” 
från polisens sida, där kan Välfärdsrådet medverka med uppslag. 
 
Anders redovisar också uppdrag från förra sammanträdet om 
mätmetoder för upplevd trygghet. Forskningen kring detta är sparsam. 
Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, gör undersökningar på regionnivå, 
önskvärt med uppgifter på kommunnivå.  
 
Vidare redovisas statistik över anmälda brott……………………..bilaga. 
 
- - - - - - 
 
 
 
 
Antalet anmälda brott ska understiga 7000 brott per hundra tusen invånare år 
2014Antalet anmälda brott ska understiga 7000 brott per hundra tusen invånare 
201 
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66.2015.773 § 3 
 
Budget och verksamhetsplan, Välfärdsrådets funktion i framtiden 
 
Miriam Markusson Berg redogör för förslaget till verksamhetsplan 2015 
för Välfärdsrådet. Med anledning av det regionala strategiarbete som 
pågår och att en ny utvecklingsstrategi i kommunen är under  
utarbetande, är föreliggande verksamhetsplan i huvudsak en revidering 
av föregående års plan. 
 
Välfärdsrådets budget för 2015 är 100 000 kronor. I fortsättningen ska 
bidrag till mopedkurser och tobakskontrakt hanteras av barn- och ut-
bildningsförvaltningen. 
 
Prioriterade områden för Sävsjö kommun: 

 Trygga och goda uppväxtvillkor 
 Sunda och säkra miljöer och produkter 
 Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narko-

tika och dopning, samt minskade skadeverkningar av överdrivet 
spelande. 

 
Beslut Välfärdsrådet beslutar 

 
att fastställa verksamhetsplan och budget för år 2015. 

Delges: 
Miriam Markusson Berg 
Barn- och utbildnings- 
nämnden - - - - - - - 
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§ 4 
 
Övriga frågor 
 
Strategiarbetet med jämlik hälsa 
 
Utlovad remiss har inte anlänt, detta ärende kommer med till nästa 
sammanträde den 7 maj. 
 

 Trafikmätning Vrigstad. 
 

Trafikmätning genomfördes vid Vrigstad skola den 1 april och  
avslutades den 13 april där skyltad hastighet är 40 km/h. Sista veckan 
var även en hastighetsdisplay placerad strax före radarn.  
Genomsnittshastigheten låg under mätperioden på 38 km/h i bägge 
riktningarna. Lena Persson anser att fler mätningar bör göras, framför-
allt tung trafik är mindre benägen att hålla hastigheterna. 

 
 Barnkonvention i Sävsjö kommun 
 
 Lena Persson anser att Sävsjö kommun bör anta FN:s barnkonvention. 
  
 Arrangemang vid skolavslutning våren 2015 
 

Ingela Svensson meddelar att Vård och Fält gärna deltar i arrange-
mang runt skolavslutningen, men att de för närvarande inte har möjlig-
het att vara drivande i detta. Förra årets aktiviteter var mycket lyckade 
och Välfärdsrådet anser att det är ett prioriterat arrangemang. 

  
 Välfärdsrådet beslutar 
 

att frågan om barnkonvention tas med i beredningen av utvecklings-
strategin för Sävsjö kommun, samt 

 
att Maria Lund, tillförordnad kultur- och fritidschef, får i uppdrag att 
sammankalla till ett möte med berörda aktörer för att få till stånd 
arrangemang vid skolavslutningen för högstadieungdomar våren 2015 
och att ärendet kommer tillbaka vid Välfärdsrådets sammanträde  
7 maj. 

Delges: 
Maria Lund 
Vård- och fält - - - - - - - 
Per Thörnqvist 
 

 
  

 


