
 Sammanträdesprotokoll 
Hållbarhetsråd  
2022-11-08 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Digitalt möte14:45, Sävsjö kommun, tisdag 8 november 2022 klockan 13:15 – 
14:45 

 Beslutande Stefan Gustafsson (KD), ordförande  
Kerstin Hvirf (S), ordförande socialnämnden  
Fredrik Håkansson (KD), ordförande barn- och utbildningsnämnden 
Erika Tor Rundblad, förvaltningschef serviceförvaltningen  
Linda Björk, socialchef 
Martina Arvidsson, barn- och utvecklingschef 
Annela Eklund Major, utvecklingsledare socialförvaltningen  
Olle Denke, säkerhetssamordnare 
Martina Arvidsson, barn- och utbildningschef 
Linda Ståhlgren, miljö- och hållbarhetsstrateg 
Urban Blücher, vd Sävebo AB och AB Sävsjö Industribyggnader   
Mikael Sjöbrink, Höglandets lokalpolisområde till och med klockan 13:45 
Ida Stenvall, beredskapssamordnare, Höglandets räddningstjänstförbund 
 

Övriga deltagare 

 

Jan Holmqvist, kommundirektör 
Carina Hjertonsson, sekreterare 
Patrik Blomström, vd Sävsjö Näringslivs AB 
Kristin Nilsdotter Isaksson, planerings- och utvecklingschef § 
Therese Petersson (KD) tillträdande ordförande i kommunstyrelsen 

Utses att justera Martina Arvidsson     

Justeringens  
plats och tid 

Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus, torsdagen den 17 november 2022 
klockan 14:00   
 

Ordförande 
 

 

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

 

Paragrafer 

 

31-36 §§  

 

 

Stefan Gustafsson 

 

 

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

Sekreterare 
 

 

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

 

 

 

Carina Hjertonsson 

Justerande 
 

Justerande 

 

Justerande 

 

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

 

 

 

 Martina Arvidsson    
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Innehållsförteckning 
 

 Närvaro   

 Val av justerare samt tid och plats   

§ 31 Godkännande av ärendelistan  3 

§ 32 Säkerhetspolitiskt läge och energikris 2022/394 4 

§ 33 Information från Polisen  5 

 Information från Region Jönköpings län. 
Ärendet utgår 

  

§ 34 Rapport från arbetsgrupper  6 - 7 

§ 35 Rapport från kommundirektören  8 

§ 36 Uppdatering av sammanträdesplan 2023  9 
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§ 31  

 

Godkännande av ärendelistan 

Hållbarhetsrådet beslutar 
att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde. 
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§ 32 Diarienummer: Hbråd 2022/394 

 

Säkerhetspolitiskt läge och energikris 

Hållbarhetsrådet beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Utbildning till alla anställda om cybersäkerhet pågår, liksom kontinuitetsplanering 
och beredskap inom verksamheterna för elavbrott vid kortare elavbrott. 
 
Åtgärdstrappa för att minska elförbrukningen redovisades, första steget innebär 
beteendeförändringar till exempel att släcka lampor och stänga av elektronisk 
utrustning. 
 
Andra steget kräver ekonomisk insats, och medför viss påverkan på människor, till 
exempel att minska antal belysningspunkter i utemiljön.  
 
Tredje steget, som innebär stor spareffekt men med stora konsekvenser tas till i 
krisläge, kan vara att stänga verksamheter. 

 
Information lämnades om aktuella näringslivsfrågor och åtgärder som planeras inom 
arbetsmarknaden med anledning av kommande lågkonjunktur. Verksamheterna 
efterfrågar långsiktighet och stabila förutsättningar. 
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§ 33  

 

Information från Polisen 

Hållbarhetsrådet beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Gängrelaterad brottslighet på andra orter påverkar arbetsfördelningen när 
arbetsresurser omfördelas till andra områden i landet. 
 
Ingen större ökning av anmälda brott. Narkotikabrott i paritet med förra året. 
 
Sävsjö kommun deltar i projektet ”Avloppsmätning Jönköpings län”. Syftet med 
analyserna av narkotikaspår i avloppsvatten är att följa omfattningen av användande 
av bland annat cannabis, amfetamin, kokain, MDMA och Tramadol på 
befolkningsnivå över tid i Sävsjö kommun.  
 
Provtagningarna utgör en del av underlaget, tillsammans med flera andra delar, på 
vilket det arbete som bedrivs regionalt och kommunalt i länet vilar, med syfte att 
minska användningen och skadorna av narkotika. Både via förebyggande arbete, tidiga 
insatser och behandling. För att veta om rätt insatser görs inom rätt område och på de 
sätt som ger positiva effekter behövs kunskap om hur narkotikaanvändningen ser ut i 
kommunen.  
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§ 34  

 

Rapport från arbetsgrupper 

Hållbarhetsrådet beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Beredskap och säkerhet 

• Informationssäkerhet, Nano Learning informationspaket mikroutbildningar 
som skickas till samtliga anställda i Sävsjö kommun om informationssäkerhet, 
2-3 minuter per tillfälle. 

• Tillträdesrutiner och riktlinjer för internt skydd har aktualiserats. 
• Statlig utredning har genomförts om civilbefolkningens skydd och tillgång till 

skyddsrum.  
• Krigsplaceringar – ett pågående arbete som hittills är genomfört inom 

räddningstjänsten.  
• I Sverige finns tre typer av plikt - värnplikt, civilplikt, tjänsteplikt. Alla svenska 

medborgare, och övriga som är bosatta i Sverige, och som är mellan 16 och 70 
år är totalförsvarspliktiga. Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt 
försvar. Dessutom ingår tjänsteplikt, innebärande att anställd personal kan 
krigsplaceras enligt beslut av respektive arbetsgivare.  

 
Social hållbarhet 

• Enkät om folkhälsoarbete skickas ut vecka 45 med sista svarsdag 21 december. 
Syftet är att få en bild av det organisatoriska arbetet, redovisat på lokal, 
regional och nationell nivå.  

• Utbildning planeras till våren inom första hjälpen psykisk hälsa som riktas till 
samtliga medarbetare i Sävsjö kommun. 

• Gruppen arbetar med kommunfullmäktiges fokusområde ”Barn och ungas 
välmående” ett långsiktigt arbete kopplat till barns välmående. 
 

Ekologisk hållbarhet 
 

• Klimatveckan genomfördes för nionde gången 17 – 23 oktober med tema 
”Klimatsmart näringsliv”.  
 

• Solbilsrace – gymnasieskolan Aleholm vann i samtliga tre klasser. 
 

• Frukost med tema energi - deltagare från föreningsliv, företagare och 
tjänstepersoner med medverkan av representanter från Energi- och 
klimatrådgivning, Energicentrum i Jönköping. 
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• ATTRACT – Innovativ arbetspendling för attraktiva arbetsgivare i Jönköpings 
län redovisades. 

 
• Sävsjö gröna hållbarhetsprogram, åtta övergripande mål för ett grönare 

Sävsjö. 
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§ 35  

 

Rapport från kommundirektören 

Hållbarhetsrådet beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet redovisas kommunfullmäktige fokusområden år 2023: 
 

• Grön Hållbarhet 
• Näringsliv och arbetsmarknad 
• Barn och ungas välmående 
• Framtida kompetensförsörjning 
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§ 36  

 

Sammanträdesplan 2023 för Hållbarhetsrådet 

Hållbarhetsrådet beslutar 
att Hållbarhetsrådet under 2023 sammanträder på tisdagar klockan 13:15 
nedanstående datum (ändringar kan förekomma). Sammanträdet 31 januari 
genomförs på plats i Vallsjösalen, Sävsjö Kommunalhus. 

Sammanfattning 
31 januari 
11 april 
26 september 
12 december 
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