
□ Sävsjö
la kommun

Sammanträdesprotokoll 
Hållbarhetsrådet 
2020-09-15 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagare 

Vallsjösalen, Sävsjö kommunalhus, tisdagen den 15 september 2020

klockan 13:15 - 15:00

Stefan Gustafsson (KD), ordförande kommunstyrelsen 
Kerstin Hvirf (S), ordförande socialnämnden 
Fredrik Håkansson (KD), ordförande barn- och utbildningsnämnden 
Stefan Claesson, barn- och utbildningschef 
Linda Björk, socialchef 
Erika Tor Rundblad, förvaltningschef serviceförvaltningen 
Pierre Klasson, kommunikationschef 
Olle Denke, säkerhetssamordnare 
Annela Major-Eklund, utvecklingsledare socialförvaltningen 
Veronika Johansson, miljö- och hållbarhetsstrateg 
Jenny Abrahamsson, vårdcentralen Bra Liv 
Daniel Mattsson, va-chef Njudung Energi AB 
Charlotte Jerkelund, folkhälsoutvecklare Region Jönköpings län 
Maria Thulin, myndighetschef 
Urban Bliicher, vd Sävebo AB 
Anders Sjöö, Höglandets lokalpolisområde 

Frank Isaksson, kultur- och fritidschef 

Hanna Leandersson, fritidsgårdssamordnare 

Lillemor Hultqvist, funktionschef socialförvaltningen 

Jane Wågman, utvecklingschefbarn- och utbildningsförvaltningen 

Carina Hjertonsson, sekreterare 

Utses att justera Fredrik Håkansson (KD) 

Justeringens 
plats och tid 

Ordförande 

Sekreterare 

Justerande 

Justering 

Paragrafer 19-27 §§ 

� Jl� 
....................................... ,................................... . Carina Hjertonsson 

�L ....................................................................... . 
Fredrik Håkansson (KD) 
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Innehållsförteckning 

Närvaro 
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2020-09-15 

Val av justerare samt tid och plats 

§ 19 Godkännande av ärendelistan 

§ 20 Presentation av ny socialchef Linda Björk och ny va
chef Daniel Mattsson, Njudung Energi 

§ 21 Lägesrapport Corona, rapport från ISF-gruppen 

§ 22

§ 23

Uppföljning "Samtal kring samverkan för att ge våra 

ungdomar meningsfulla aktiviteter i sommar" 

EST-gruppen, att arbeta brottsförebyggande med 

Effektiv Samordning för Trygghet 

§ 24 Information från arbets- och beredningsgrupper 

§ 25 Klimatveckan och Mötesplats Agenda 2030 

§ 26 Information Social Hållbarhet och information från 

Regionen 

§ 27 Information från polisen 

2020/220 

2020/221 
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Sammanträdesprotokoll 

Hållbarhetsråd 
2020-09-15 

Godkännande av ärendelistan 

Justering 

Hållbarhetsrådet beslutar 

att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde. 
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Justering 

§20

Presentation av socialchef Linda Björk och va-chef Daniel 

Mattsson, Njudung Energi AB 

Hållbarhetsrådet beslutar 

att notera informationen. 

Sammanfattning 

Linda Björk nyanställd socialchef och Daniel Mattsson, nyanställd va-chef Njudung 

Energi AB, presenterar sig och hälsas välkomna till Hållbarhetsrådet. 
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Justering 

§21

Lägesrapport Corona, rapport från ISF-gruppen 

Hållbarhetsrådet beslutar 

att notera informationen. 

Sammanfattning 

Pierre Klasson rapporterar från ISF-gruppen (Inriktnings- och SamordningsFunktion) 

Gruppen träffas en gång per vecka. 

Kommunen följer utvecklingen nationellt, i Sävsjö kommun är det grönt läge och lugnt 

läge i verksamheterna. Förändring tillkännages från och med dagens datum avseende 

att lätta på restriktionerna för besök på äldreboenden. Vid hemleveranser av livsmedel 

sker ingen samordning från kommunen längre. Mataffärer hanterar detta på egen 

hand. 

Många beslut har fattats under tiden och viktigt att vara snabb och ha beredskap för 

ändrade förhållanden. 

Gymnasieskolan i gång som vanligt och olika åtgärder vidtas för att underlätta 

distansering för personal och elever. 

Provtagningen har utökats, denna är kostnadsfri. Vid symptom rekommenderas 

skolbarn och ungdomar att testa sig, små barn ska vara hemma. Bland testade 

personer i Sävsjö kommun är flertalet tester negativa. 

Semesterperioden inom omsorgen fungerade bra och inga coronafall noterades. 
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Justering 

§22 Diarienummer: Hbråd 2020/220 

Uppföljning 11Samtal kring samverkan för att ge våra 

ungdomar meningsfulla aktiviteter i sommar11

Hållbarhetsrådet beslutar 

att notera informationen. 

Sammanfattning 

Hanna Leandersson, samordnare fritidsgårdar och Frank Isaksson, kultur- och 

fritidschef informerar om sommarens aktiviteter. 

"Sommargruppen" skapades under våren med kort varsel med representanter från 

skola, socialtjänst, kultur- och fritidsförvaltningen samt skolkyrkan. Statliga bidrag 

uteblev för sommarlovsaktiviteter och 450 ooo kronor anvisades av kommunala 

medel. 

Gruppen utformade i samverkan ett digert program med aktiviteter under sommaren 
bland andra en prylbank med utrustning för utlåning. I planerna ingick att anställa två 

nyckelpersoner, detta gick inte att genomföra på grund av tidsbrist. Uppgifterna löstes 

på olika sätt av befintlig personal, bland annat med ändring av semesterperioder. 

82 aktiviteter planerades, 76 genomfördes vilket blir 93 %. Deltagarna var till största 

delen killar. Utvärderingen visar att för planering till kommande år behövs bättre 

framförhållning. 

Prylbanken med utlåning av diverse utrustning är fortfarande igång. Närliggande 

kommuner har liknande verksamheter där även verkstad ingår som möjliggör service 

och reparation. Möjligt samarbete med Jobbhuset diskuteras i syfte att få till sådan 
verksamhet i Sävsjö. Fritidsgården tar emot utrustning som används i Prylbanken. 
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Justering 

§23 Diarienummer: Hbråd 2020/221 

EST-gruppen, att arbeta brottsförebyggande med Effektiv 

Samordning för Trygghet 

Hållbarhetsrådet beslutar 

ställa sig bakom EST-gruppens arbete enligt framarbetat förslag, 

att vid kommande sammanträden med Hållbarhetsrådet som stående punkt ha med 
rapport från EST-gruppen, samt 

att i övrigt notera informationen. 

Sammanfattning 

Hållbarhetsrådet gav vid sammanträdet i mars uppdrag till arbetsgruppen för EST att 
utarbeta förslag i enlighet med medborgarlöftet "Kommunen ska tillsammans med 

polisen och andra aktörer i kommunen implementera och arbeta brottsförebyggande 

enligt konceptet EST, Effektiv Samverkanför Trygghet" på hur ett lokalt EST-arbete 
skulle kunna bedrivas i Sävsjö kommun med inriktningen att projektet ska anpassas 
till Sävsjö kommuns organisation och i möjligaste mån införliva projektet i befintliga 
arbetsgrupper. 

I EST-gruppen ingår Jane Wågman, barn- och utbildningsförvaltningen, Lillemor 
Hultqvist, socialförvaltningen och Frank Isaksson kultur- och fritidsenheten som även 
redovisar uppdraget vid sammanträdet. 

Målet med EST arbete är att minska och förebygga brott och otrygghet genom tidiga 
insatser när problem uppstår eller är på väg att kunna inträffa. 
EST-arbetet handlar om att skapa en social hållbarhet med trygghet och säkerhet. 
EST-arbetet är ett systematiskt arbetssätt med samverkan i fokus. 
EST-arbetet bygger på kunskapsbaserad brottsprevention 

Följande delar utgör en grund i EST:s arbetssätt: 
• Kartläggning - Informationsinsamling, informationssammanställning och

lägesbild.
• Analys - Identifiera bakomliggande orsaker.
• Uppföljning - Bedömning av gjorda insatser.
• Återkoppling - Spridning av lägesbilder och analyser.

Arbetsgruppens förslag är att EST-arbetet ska bedrivas med en nära koppling till det 
beslutande organet Hållbarhetsrådet. 

I Hållbarhetsrådets tre arbetsgrupper bör EST-frågorna systematiskt finnas på 
dagordningen och här sker en första analys. Deltagarna i respektive arbetsgrupp är nu 
det som man i EST-modellen kallar rapportörer. Genom att EST-frågorna finns på 
dagordningen i alla tre arbetsgrupper ser vi att även eventuella signaler kring bostäder 
och fastigheter i kommunen kommer med i det samordnade trygghetsarbetet. 

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

8 
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Justering 

Ansvarig för arbetsgruppen Social hållbarhet har huvudansvaret för att i 
beredningsgruppen samla ihop all information kring EST, att det görs en gemensam 
analys och förslag till eventuella insatser både på kort och lång sikt. I det fall att 
polisen inte är med i någon av dessa tre grupper ska ansvarig för frågorna föra dialog 
med polisen. 

EST frågorna kommer sedan till Hållbarhetsrådet för information av nuläget samt för 
eventuella beslut om åtgärder/insatser. I Hållbarhetsrådet finns polisen med och det 
innebär att de givna medborgarlöftena kan genomföras och följas över tid. 

Hållbarhetsrådet fungerar som beslutsfattande grupp för arbetet med 
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i Sävsjö kommun. 
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□ Sävsjö
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Sammanträdesprotokoll 

Hållbarhetsråd 
2020-09-15 

Justering 

Rapportörer tex SPS till exempel till arbetsgrupp social hållbarhet 
Ingen fast struktur, tar med tendenser till respektive arbetsgrupp, fångar upp signaler. 
Ibland kanske resurser behöver tillföras. Samlad information över förvaltningar, bred 
förankring även att undvika ryktesspridning 

Beredningsgrupp träffas 4 ggr per år. 
SPF-gruppen träffas färre ggr. Diskuterades hur ärenden kommer fram. 
Arbetsgrupperna ska kolla vilka rapportörer de behöver. 

Huvudansvaret till beredningsgruppen Annela, sedan Hållbarhetsrådet. Kanske 
information, eller om trender visar att insatser behövs. 

Polisen finns i SPF-gruppen och Hållbarhetsrådet 

Diskuterades hur ärenden identifieras på vilken nivå. 

Kopplingar till Hållbarhetsrådets arbetsgrupper. 

SPS - befintlig grupp 
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Justering 

§24

Information från arbets- och beredningsgrupper 

Hållbarhetsråd beslutar 

att uppdra till arbetsgrupperna att ge förslag på avgränsningar för respektive 

arbetsgrupp som redovisas vid Hållbarhetsrådets första möte 2021, samt 

att i övrigt notera informationen. 

Sammanfattning 

Arbetsgrupperna redovisar kort från sina beredningsmöten. De tre arbetsgrupperna 

efterfrågar tydlighet av uppdraget kopplat till Hållbarhetsrådet. 
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Justering 

§25

Klimatveckan och Mötesplats Agenda 2030 

Hållbarhetsrådet beslutar 

att notera informationen 

Sammanfattning 

Mötesplats Agenda 2030 är årets konferens om Agenda 2030 och de globala 

hållbarhetsmålen för kommuner och regioner. Den äger rum 24 september. På 

programmet står inspirationsföredrag, ny kunskap och lokala och regionala exempel. 

Klimatveckan pågår från den 16 september och en vecka framåt med en mängd olika 

aktiviteter. Arrangör är Klimatrådet Jönköpings län. 
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Justering 

§26 2020/308 

Information Social Hållbarhet och information från Regionen 

Hållbarhetsrådet beslutar 

att notera informationen. 

Sammanfattning 

r 

1. Folkhälsoenkät Ung är en enkätundersökning som kartlägger ungdomars

hälsa och livsstil. Undersökningen genomförs som en webbenkät på skoltid

och är en totalundersökning bland de som går i årskurs 9 samt årskurs 2 på

gymnasiet. Nytt för hösten 2020 är att den även ska genomföras i grund- och

gymnasiesärskolan. Enkäten finns tillgänglig på flera språk.

2. Nationell brukarundersökning pågår för äldre och LSS-verksamheten.

3. Kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län satsar gemensamt

på att utveckla Hälsocenter i länet tillsammans med invånare, civilsamhälle

och föreningsliv. Hälsocenter är en samverkansmodell som drivs lokalt genom

ett samarbete mellan kommuner, vårdcentraler och ideell sektor. Som

länsövergripande stöd finns avdelningen Folkhälsa och sjukvård (RJL),

utvecklingsenheten Qulturum (RJL) samt Kommunal utveckling som arbetar

på uppdrag av länets kommuner.

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.

Invånaren kommer till ett Hälsocenter via rekommendation från

vårdcentralen. Invånare kan även kontakta Hälsocenter på eget initiativ för att

få stöd till att förändra sina vanor för en bättre eller bibehållen hälsa. Det

lokala förenings- och civilsamhället kan också ha en roll att rekommendera

invånare med behov till ett Hälsocenter.
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Justering 

§27

Information från polisen 

Hållbarhetsrådet beslutar 

att notera informationen. 

Sammanfattning 

Intensivt arbete med narkotikabrott under sommaren, många tillslag har gjorts. 

Rattfylleri minskar, detta kopplas till pandemin med färre arrangemang. 

Strategisk plan för samverkan har tecknats mellan Sävsjö kommun och 

polismyndigheten mot lokal organiserad brottslighet. 

Diskuterades om vattenprov för att identifiera förekomsten av droger i avloppsvatten. 
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