□
Sävsjö
Ukommun
Plats och tid
Beslutande

Sammanträdesprotokoll
Hållbarhetsråd

2020-11-24

Vallsjösalen, Sävsjö kommunalhus, tisdagen den 24 november 2020
klockan 13:15 - 15:00

Stefan Gustafsson (KD), ordförande kommunstyrelsen
Veronika Johansson, miljö- och hållbarhetsstrateg

Deltagande via Teams, digitalt:
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
Ida Stenvall, Höglandets räddningstjänstfcirbund
Ann-Margret Floengård, verksamhetschef Bra Liv
Daniel Mattsson, va-chef Njudung Energi AB
Charlotte Jerkelund, folkhälsoutvecklare Region Jönköpings län
Urban Bliicher, vd Sävebo AB
Anders Sjöö, Höglandets lokalpolisområde

Övriga deltagare Carina Hjertonsson, sekreterare
Deltagande via Teams, digitalt:
Jan Holmqvist, kommundirektör från och med klockan 13:50
Andreas Grennborg, samhällsplanerare
Mikael Sjöbrink, Höglandets lokalpolisområde

Utses att justera Annela Major Eklund
Justeringens
plats och tid

agen den 2 december 2020 klockan 14.00

Ordförande

Sekreterare
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§28

Godkännande av ärendelistan
Hållbarhetsrådet beslutar
att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde.

Justering
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KS 2020/126

Lägesrapport coronapandemi
Hållbarhetsrådet beslutar
att notera informationen.

Sammanfattning
Sävsjö kommun har för närvarande stor smittspridning. Socialförvaltningen har ett
ansträngt läge med hög sjukfrånvaro.
ISF-gruppen (inriktnings- och samordningsfunktion) träffas regelbundet, fokuserar i
första hand på HR-stöd, bemanning och kommunikation.
Bra dialog finns med regionen och vårdcentralen vad gäller testning. Brister i
kapaciteten för testning har förekommit, tillgången har ökat och alla som ringer får
testa sig. Bokningar via appen tas inte emot. Vårdcentralen jobbar aktivt med
smittspårning.
Viktigt att samordna kommunikationen och ha gemensamma lägesbilder. Angeläget
att betona nödvändigheten av att följa gällande restriktioner.

Justering
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§30

Kommunfullmäktiges fokusområden samt
må lstyrningsprocessen
Hållbarhetsrådet beslutar
att notera informationen.

Sammanfattning
Enligt utvecklingsstrategin ska kommunfullmäktige formulera fokusområden utifrån
sitt uppdrag om att ha ett kommunövergripande perspektiv. Varje år ska kommun
fullmäktige i Sävsjö kommun följa upp de övergripande målen genom olika
kvalitetsmätningar och fastställa fokusområden kopplade till målen. Kommun
fullmäktiges val av fokusområden för 2021 grundar sig i de utmaningar som
kommunen står inför.
Kommunfullmäktiges fokusområden 2021:
Barn och Unga
• Barn och ungas inflytande och delaktighet - barnens bästa utifrån
barnkonventionen.
• Barn och unga i riskzonen.
Tillväxt

•

Jämställdhet
•

Justering

Integrationsarbete - arbetsskapande åtgärder för gruppen nya
svenskar.
Implementering av kommunens likabehandlingsplan.

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se
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Diarienummer: Hbråd 2020/383

Rapportering och förslag på fokusområden för
arbetsgrupperna 2021
Hållbarhetsrådet beslutar
att ge arbetsgrupperna för ekologisk hållbarhet samt beredskap och säkerhet i uppdrag
att ta fram handlingsplaner för respektive grupps arbete under 2021 i enlighet med
föreslagna fokusområden, samt
att arbetsgruppen för social hållbarhet presenterar förslag på fokusområde vid
Hållbarhetsrådets sammanträde den 2 februari 2021.

Sammanfattning
Under 2019 togs beslut om bildandet av ett hållbarhetsråd. Hållbarhetsrådet ska
fungera som ett organ för dialog och information om hållbar utveckling, folkhälsa,
brottsförebyggande insatser samt trygghet- och säkerhetsarbete. Hållbarhetsrådet
startade upp sitt arbete under våren 2020. Under Hållbarhetsrådet finns tre
arbetsgrupper. De tre grupperna benämns arbetsgruppen för ekologisk hållbarhet,
arbetsgruppen för social hållbarhet och arbetsgruppen för beredskap och säkerhet.
Arbetsgrupperna startades upp hösten 2020.
På rådets sammanträde den 15 september beslutades att uppdra till arbetsgrupperna
att ge förslag på avgränsningar för respektive arbetsgrupp.
Förslag på arbetsgruppernas arbete 2021
•
•

•
•

Arbetsgruppen för social hållbarhet behöver ytterligare tid innan man kan föreslå
ett fokusområde. Ett förslag presenteras på Hållbarhetsrådets första möte 2021.
Arbetsgruppen för ekologisk hållbarhet föreslås att under 2021 fokusera på
kommunens deltagande i projektet Attract (Innovativ arbetspendling för
attraktiva arbetsgivare i Jönköpings län). Arbetsgruppen kommer att fungera som
en länk ut i verksamheterna för att stötta genomförandet.
Arbetsgruppen för beredskap och säkerhet föreslås att under 2021 arbeta med
E.S.T (effektiv samordning för trygghet) i Sävsjö kommun samt vidareutveckla och
analysera arbetsmetoden.
Utöver ovanstående fokusområden så arbetar arbetsgrupperna med att följa upp
gemensamma beslut och åtaganden inom respektive grupps ansvarsområde.
Arbetsgrupperna kan då signalera till Hållbarhetsrådet om eventuella behov av
insatser.

Beslutet skickas till
Veronika Johansson
Olle Denke
Annela Major Eklund

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
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§32

Klimatrådets utsläppsuppföljning
Hållbarhetsrådet beslutar
att notera informationen.
Sammanfattning
Klimatrådet är ett länsöverskridande nätverk för att gemensamt jobba för länets
klimatmål.
Under våren 2019 beslutades i Klimatrådet att kommuner årligen ska redovisa sina
totala utsläpp till Klimatrådet. Syftet med redovisningen är att Klimatrådet ska kunna
planera insatser där de gör störst nytta. I samband med beslutet togs ett verktyg fram
som stöd för medlemmarna för att sammanställa uppgifter. En ny och omfattande
uppgift med många uppgifter som ska samlas in. På grund av coronapandemin
redovisas 2019 års siffror nu i slutet av 2020. Sammanställningen visar att största
delen av utsläppen kommer från kommunens fastigheter.
Diskuterades hur denna information kan användas i verksamheterna. Vad gäller
energieffektivisering arbetar Sävebo AB med detta kontinuerligt allteftersom
ekonomin tillåter.

Justering
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§33

Samverkan Hälsocenter i Jönköpings län
Hållbarhetsrådet beslutar
att notera Hållbarhetsrådet positiva inställning till Hälsocenter, samt
att beredningsgruppen redovisar ärendet vid kommande sammanträde med
Hållbarhetsrådet.

Sammanfattning
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.
Förslaget till överenskommelse om samverkan Hälsocenter i Jönköpings län innebär
•
•
•
•
•

Länsövergripande ansvarsfördelning - lokala samverkansavtal
Grundfinansiering - viktad per kommun och fokuserad på coach-timmar
Lokal styrning - verksamhets- och uppföljningsplan
Deltagande i Nätverk för lärande och utveckling
Uppdragsbeskrivning för hälsocoach

Beslutet skickas till
Beredningsgruppen

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
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§ 34

Information från Regionen
Hållbarhetsrådet beslutar
att reviderad handlingsplan till strategin "Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i
Jönköpings län" redovisas vid Hållbarhetsrådets sammanträde den 2 februari 2021.

Sammanfattning
Charlotte Jerkelund, folkhälsosamordnare informerar:
Julfika-träff via Zoom för att bryta isolering i juletid.
Regionens folkhälsopris delas ut för att stödja och uppmuntra förtjänstfullt arbete
inom folkhälsoområdet, förslag efterfrågas på personer/föreningar som kan
nomineras.
Bästa platsen att växa upp, leva och bo på, lärande nätverk med inspiration från
Skottlandet och USA. Målet är att förbättra barn och ungas hälsa med 2 % per år, de
kommande fyra åren.
Handlingsplan 2018-2020 till strategin ''Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i
Jönköpings län" är förlängd och kommer att revideras nästa år. Vad ser kommunen för
behov framöver?

Justering
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§35

Information från Polisen
Hållbarhetsrådet beslutar
att notera informationen.
Sammanfattning
Anders Sjöö redovisar aktuell statistik. Antal anmälda brott sett till åren 2018, 2019,
2020 sjunker stadigt. Avtagande trend vad gäller anmälningar om skadegörelse.
Beslag av narkotika görs ofta vid husrannsakningar.
Handlarna i Sävsjö har haft möte med polisen med anledning av genomförda rån.
Efterlyser trygghetsvandringar för att identifiera upplevda otrygga miljöer i Sävsjö
centrum. Med anledning av detta meddelas att Tunneltorget kommer att få annan
växtlighet och belysning.

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
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§36

Sammanträdesplan 2021
Hållbarhetsrådet beslutar
att besluta följande sammanträdesplan för Hållbarhetsrådet 2021, avser tisdagar med
början klockan 13.15:
2021-02-02
2021-04-06
2021-08-24
2021-10-26

Sammanfattning
Vid sammanträdet föreslås sammanträdesplan för Hållbarhetsrådet 2021.

Justering
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