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Det var Akka 
   som ville
Klockan är runt åtta. Luften är sval 
och lite kall när jag sätter mig i bilen 
denna måndagsmorgon. Himlen klar. 
Det blir en fin dag. Dagen inleds med 
sammanträde med förvaltningsche-
fer och kommunalråd, och resten 
av dagen går i samma anda. Endast 
avbrott för Rotarylunch. Lite över 
fem rattar jag bilen hem igen. Kvälls-
mat och sedan dags att åka tillbaka. 
Valberedning och kommunfullmäkti-
gesammanträde. Yrkanden och vote-
ringar haglade, men det blev ett bra 
sammanträde. Strax efter tjugoett 
avslutar Ingvar Jarfjord förhandling-
arna med ett sista klubbslag. Känner 
stressen som byggts upp under da-
gen. En märklig rastlöshet, blandad 
med prestationsångest sprider sig 
inombords. Måste bara ha frisk luft. 

En kvart senare är jag igång. Asics-
skorna river loss från asfalten, 
och min följeslagare, Rhodesian 
Ridgeback-tiken Akka, studsar och 
strålar med allt hon har: äntligen 
husse! Det går snabbt nerför backen 
vid Spångens dagis som snart ska 
byggas ut med ytterligare två av-
delningar. Lugnar ner tempot när vi 
kommer till de nya dammarna som 
tekniska fixat till. Vill gärna stanna 
till och imponeras ännu en gång, 
men kör vidare. Jag gillar att man 
sparat resterna av den gamla sten-
muren vid järnvägen. Fint kulturarv! 
Passerar Kommunalhuset. Noterar 
att det fortfarande lyser i några rum. 
Stefan Gustafsson har eftersnack 
med de sina. Fortsätter längs järnvä-
gen mot Swedbank. Tråkig sträcka, 
men svårt att göra något bra av den 
för parkeringsplatserna behövs ju. 
Biblioteksbyggnaden tornar upp sig 
framför mig. Nymålad och fin. Jo, det 
lyser i Rådhusets fönster också. Kan 
inte urskilja Jerry Fredriksson, men 
bilen står där. Fonder har gått bra ett 
tag nu. 

Nu kommer den långa släpande 
backen upp mot VEÅ. Måste gå några 
steg. Akka tittar lite förebrående på 
mig. 

— Va, trött redan? 

Imponeras av Anders Steen och hans 
kolleger som köpte tillbaka företa-

get och samtidigt återtog det gamla 
namnet VEÅ. Ett anrikt Sävsjöföretag 
pånyttföddes, känns det som. Sväng-
er runt skyttecenter och återigen; en 
gåbacke. Fortsätter upp mot gamla 
ostmejeriet, där Roland Carlsson hu-
serade. Det var Roland som tog fram 
den goda Sture-osten. 

— Ja Akka, då är det bara rakt fram 
längs Hjärtlandavägen, så nu kör vi. 
All-in, som man säger. 

Tempoökning. Först förbi Axel An-
derssons. Undrar om Kent också är 
ute. Brukar träffas ibland på våra 
löprundor. Sedan Snickerifabriken, 
Aleholmsgymnasiet, tekniskas för-
råd, Sabina och slutligen Trelleborg 
Wheels. Känner viss gemenskap med 
förra Vd:n Per Waldmaa. Han tillhör 
en av de första skarorna som tog 
Svenska Klassikern. Många år före 
mig - men OK, man kan inte vara 
bäst på allt. 

Noterar svarta spår i asfalten vid den 
lilla tallriksrondellen i Smedgatan. 
Någon bilburen ungdom har försökt 
göra en burn-out. Lyckades nästan 
hela varvet!

Trappfabriken, före detta Plåtin-
dustrin och Lulles skymtar förbi i 
ögonvrån och jag flåsar uppför den 
nybyggda gångbanan vid Skeppers-
tavägen. Pust. 

— Snart Akka, snart är det tillåtet att 
gå igen – men visst, inte förrän vi 
nått toppen, för nu är vi ju uppvärm-
da, mumlar jag till Akka som skrit-
tar oförskämt lätt vid min sida. Jag 
går tills jag skymtar Strandhagen. 
Minns Reino Strand. Träffade faktiskt 
honom. Det sägs att det var han som 
lockade hit Svenne och Lotta. 

Staden breder ut sig framför oss. 
Plötsligt upptäcker jag den stjärnbe-
strödda, klara himlen ovanför Eksjö-
hovgårdssjön. Vilket härligt boende 
där längs strandkanten!  Hägnevägen 
går som en dans och innan vi vet 
ordet av har vi passerat vårt 25-års-
jubilerande familjebad, och fräser 
vidare ner genom den nya gångtun-
neln mellan Hofgårdsskolan och Gulf. 
Anders är en präktig grabb. Han hål-
ler på Leksand! 

Men varför denna lite för smala 
gångbana längs vår mest trafikerade 
gata, Eksjöhofgårdsvägen? Måste ut 
i gatan när vi springer om en äldre 
dam med en vit pekingeser. Akka 
skäller. 

— Vad är det för hund? Ingen nos 
och inga ben. Bara hår. Och mopsar 
sig gör den! 

Förbi de tre radhus ByggSvensson 
uppförde och drar sedan höger före 
Konsum in på Tegnérgatan. Det lyser 
hos gamla Fräsningsarmén som Guds 
Kraft tog över. En sak måste man 
säga om detta lilla samhälle; man 
imponeras av alla duktiga frivillig-
krafter. 

— Nu Akka, nu tar vi spurten. 

Ökar tempot. Plötsligt... broms! OK. 
Bara att hiva upp bajspåsen. Skönt 
att tunnan bara står ett hundratal 
meter bort den här gången. Men 
sedan full fart igen, uppför backen 
hemåt. Ungefär här brukar jag träffa 
min granne Margit när hon är ute 
och går med sin hund. Frustande 
och med mjölksyra upp i höjd med 
öronen stänger jag av pulsklockan. 
Trettiofyra minuter. Tja, man blir ju 
inte yngre med åren. Efter duschen, 
och med en känsla av välbehag i hela 
kroppen, slår jag mig ner framför 
tv:n och noterar att klockan redan är 
halv elva. 

— Hur har din dag varit, frågar He-
lene. 

— Som vanligt. 

— Var det inte lite sent att springa 
nu? 

— Nja, det var Akka som ville, svarar 
jag.

Ja, ett sätt att uppleva livet i vår 
stad, människorna och kulturen. Kom 
igen du också!

Per Thörnqvist 
Kommunchef

Innehåll

Foto: Helene Wrede
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Familjebadet 
passar i alla väder
Jodå, Familjebadet har öppet 
i sommar och även om som-
maren blir varm och solig så 
går det finfint att kombinera 
utomhusbad med ett dopp på 
Familjebadet.

— Det är jätteskönt att 
komma in hit i skuggan och 
svalka sig lite efter att ha va-
rit ute i solen, säger Familje-
badets föreståndare, Marie-
Louice Strömqvist. 

Och skulle det nu mot för-
modan regna i sommar så 
är ju Familjebadet ett givet 
besöksmål då också.

Under veckorna 25 och 26 är 
det simskola inomhus men 
givetvis är det öppet på efter-
middagarna och under vecka 
33 när badet är stängt är det 
utomhussimskola. 

Under årets övriga månader 
är det fullt av andra aktivi-
titeter på Familjebadet. Det 
handlar om allt från spinning, 
vattenjympa och babysim till 

coreträning och tabata (en 
form av djupvattenträning). 

— Egentligen skulle vi vilja 
stänga själva badet lite tidi-
gare någon kväll i veckan så 
att vi kunde ha fler aktiviteter 
som inte ligger så sent i tid, 
säger Marie-Louice. 

— Och när det gäller funk-
tionshindrade så letar vi efter 
passande kurser och verk-
samheter för  den gruppen.

När Familjebadet var nytt 
fanns det inga fler aktiviteter 
än simskola men med tiden 
har det förändrats. Numera 
är Familjebadet inte bara 
en plats för bad utan också 
en mötesplats för träning, 
rekreation och återhämtning. 
Och det är en utveckling som 
Marie-Louice har kunnat följa 
under sina 25 år på badet.

— Det är roligt att få vara 
med och utveckla och möta 
våra besökare som är så 
positiva. 

Från vänster: Marie-Louice Strömqvist, Ulrika Petersson, Elisabeth Ek, Karin Romhagen, Susanne Karlberg, Kristina 
Björk och Annelie Johansson. Saknas gör Anna Hagstedt.

Badtider den 1 maj – 28 juni
Tisdag    14.00 – 20.00

Onsdag-Torsdag  14.00 – 18.00

Morgonbad tisdag, torsdag  6.00  –  8.00

Fredag     10.00 – 18.00

Lördag-Söndag   10.00 – 15.30

Nationaldagen   10.00 – 15.30

Fredag den 26 juni  14.00 – 18.00

Midsommarafton  Stängt

Midsommardagen   Stängt

Badtider den 29 juni – 9 augusti
Måndag – Fredag  11.00 – 16.30

Morgonbad torsdag    6.00 -  8.00

Lördag – Söndag  10.00 – 15.30

Porträttet
Skapa fler mötesplatser
Ola Bengtsson har varit igång 
som kommunens nye kultur- och 
fritidschef sedan den 1 april och 
tycker att han har blivit väl mot-
tagen. 

— Jag har fått ett jättefint väl-
komnande och en positiv bild av 
Sävsjö. Det är mycket vacker 
natur här och en fin grön miljö i 
stan. 

Någon programförklaring för sitt 
nya jobb är han ännu inte beredd 
att lämna. Än så länge hand-
lar det mesta om att sätta sig 
in i det arbete som pågår inom 
kultur- och fritidsförvaltningen så 
att allt kan rulla på. 

Dock lockar det honom att låta 
kultur- och föreningslivet få en 
tydligare bild av Barnvänliga 
Sävsjö och skapa fler mötesplat-
ser för barn och unga.  

Ola är 37 år gammal och kom-
mer närmast från Umeå. Där har 
han jobbat i 8 år för KFUM, de 
senare åren som avdelningschef 
för en ganska stor verksamhet. 
Tidigare i livet har han arbetat 
åt Fritidsresor, varit behandlings-
assistent åt ensamkommande 
flyktingbarn och bland annat läst 
turistvetenskap och kulturgeo-
grafi på universitet. 

Att han sökte sig till Sävsjö och 
jobbet som kultur- och fritidschef 
var först och främst för att han 
längtade efter en ny utmaning.

— Men jag ville också jobba på 
andra sidan av myntet så att 
säga. Dessutom ville jag och 
min sambo söderut eftersom 
jag kommer från Halmstad och 
därmed får närmare dit.

5 snabba med 
Ola Bengtsson

Vad är kultur för dig?
— Det är litteratur, konst, teater, 
film och musik. Det är möten 
mellan olika människor och 
handlar mycket om var man 
själv känner sig hemma. 

Har kultur med tillväxt att 
göra?
— Ja, det tror jag. Kultur kan 
vara en attraktionskraft. I Umeå 
exempelvis är det stora nya 
biblioteket byggt av kommunen, 
tillsammans med näringslivet. 
Och det har blivit en mötesplats 
för många eftersom det är place-
rat tillsammans med handel och 
hotell. 

Vilken är din bästa kultur-
upplevelse?
— Det måste blir två upplevelser. 
Dels Storsjöyran i Östersund, en 
fantastisk stadsfest som pågår i 
en hel vecka. Och dels en kon-
sert med Lars Winnerbäck 2005. 
Den var också fantastisk.

Vad gör en förening lycko-
sam?
— Ett stort ideellt engagemang 
och att man håller sig rele-
vant så att man är beredd att 
anpassa sin verksamhet efter 
vad som är efterfrågat. Det är 
också viktigt att låta unga och 
gamla mötas, inte minst för att 
en styrelse behöver alltid olika 
kompetenser. 

Generellt sett minskar bib-
liotekens utlåning av böcker. 
Hur ska man kunna öka den?
— Jag tror det börjar i hemmet 
och i skolan, där man måste 
väcka läsglädjen tidigt. Barn 
behöver också vara mer själva 
och hitta lugnet för att kunna ut-
forska böckernas värld. Men det 
är även så att idag tar man till 
sig texter på annat sätt än bara 
genom böcker. 
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Bokslut 2014 
     så här användes pengarna

Vilka investeringar har gjorts?
Under 2014 har Sävsjö kommun investerat för 36,8 miljoner kronor. Bland annat har man påbörjat ombygnationen 
av Göransgården i Vrigstad och byggt om Vallsjöskolans fritids. En annan stor investering var byte av VA-ledningar 
på Vallsjögatan i Sävsjö. 

Hur ser personalfördelningen ut?
I kommunens organisation fanns det vid årsskiftet 997 tillsvidareanställda och 91 visstidsanställda. Motsva-
rande siffror för 2013 var 995 tillsvidareanställda och 73 visstidsanställda. Det är en ojämn könsfördelning bland 
 kommunens anställda, 84 % är kvinnor och 16 % är män. 

Fem års utveckling i Sävsjö kommun

Utvecklingsstrategin – Sävsjö kommuns visionsprogram
Sävsjö kommun arbetar efter en utvecklingsstrategi som antogs 2011 och där det övergripande målet strategiska 
målet är att det år 2020 ska vara 11 400 medborgare i Sävsjö kommun. Utvecklingsstrategin är skriven i tre per-
spektiv: 

• Tillväxt – Växande

• Tillsammans – Livskvalitet

• Tillit – Trygghet

Inom respektive avsnitt beskrivs kommunens utgångsläge och vilka ambitioner och mål som finns inom många av 
verksamhetsområdena. 

I årsredovisningen kan du läsa en gedigen redogörelse om hur kommunen har uppfyllts sina mål (både verksam-
hetsmål och finansiella mål) och åtaganden.

År 2014 2013 2012 2011 2010

Antal invånare (den 31 dec) 11 100 10 969 10 844 10 871 10 830
Omsättning (tkr) 772 893 756 262 698 073 691 435 680 396
Årets resultat (tkr) 11 385 27 351 8 364 10 111 16 878
Nettoinvesteringar (tkr) 36 855 32 605 37 964 29 757 26 685
Nettokostnad totalt/inv (kr) 51 418 48 003 48 280 47 368 46 362
Likvida medel (tkr) 24 348 52 405 21 423 8 686 34 224
Långfristiga lån (tkr) 89 445 114 172 141 764 125 784 124 967

Förskola och utbildning 

45 kr

Övergripande samhälls- 
planering, utvecklingsfrågor,  

personal- och ekonomi- 
funktioner (kommunstyrelsen) 

6 kr

Vård, omsorg 
 och sociala tjänster 

38 kr

Tekniska  
verksamheter 

4 kr

Räddningstjänst,  
miljö och bygglov 

2 kr

Övrigt
Demokrati (kommunfullmäktige) 20 öre 
Överförmyndarverksamhet och revision 20 öre

Så här fördelades en hundralapp av din 
kommunalskatt för 2014

Kultur- och  
fritidsverksamheter 

3 kr

Den 20 april redovisades Sävsjö kommuns bokslut på kommunfullmäktiges sammanträde. Alla nämnder beviljades 
ansvarsfrihet, vilket betyder att nämnderna har utfört sina uppgifter och åtaganden. De kommunala bolagens bok-
slut presenterades också, men beslut om ansvarsfrihet för dessa beviljas vid respektive bolags bolagsstämma.

Det ekonomiska resultatet i kommunens bokslut 2014 visar på en vinst på 11,4 miljoner kronor. Det är ett bra 
resultat. Nämnderna har tillsammans ett överskott på 5,1 miljoner kronor (inklusive VA-verksamheten). 

Årsredovisningen beskriver också hur väl hela kommunkoncernen, (alla nämnder och bolag tillsammans) uppfyllt 
de mål som kommunfullmäktige har beslutat om. 

Vilket innehåll som ska finnas i en årsredovisning finns reglerat i lagen om kommunal redovisning och kort kan 
man säga att årsredovisningen ska beskriva kommunens ekonomiska situation och verksamheter.

Du kan läsa årsredovisningen i sin helhet på kommunens webbplats www.savsjo.se och även se kommunfullmäkti-
ges sammanträde från den 20 april på webb-TV.  
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Robinsonstuk 
   - när fritidsgårdarna ordnar hajk
Efter midsommar drar kommunens 
fritidsgårdar ut på hajk. Egentligen 
inte så märkvärdigt i sig, men ändå 
väldigt märkvärdigt. 

— Vi har försökt att få till det så 
länge men inte lyckats. Men nu blir 
det äntligen av, säger Lasse Alex-
andersson som är en av ansvariga 
fritidsledare för hajken. 

— Vi ska vara i Skuggebo som är en 
lägergård vid sjön Rusken. Och det 
finns plats för 26 personer att sova 
inomhus, men vi har också fixat 
militärtält, berättar Lasse.

Hajken blir tre dagar lång med två 
övernattningar och målgruppen är 
de mellan 13 och 19 år. Mellansta-
dieelever får komma och hälsa på 

under en av dagarna men får åka 
hem på kvällen. 

En stor del av fritidsgårdarnas 
sommarbudget går till den här 
aktiviteten och Lasse menar att det 
är mycket meningsfullt använda 
pengar.

— Det är många unga som inte 
är vana vid att vara ute i naturen, 
men det är jätteviktigt att man får 
chansen att komma ut och dra nytta 
av alla möjligheter som bjuds i na-
turen. Och förhoppningsvis blir det 
ett spännande möte för de som är 
ovana vid skog och mark.

Programmet för de tre dagarna är 
fullmatat med många olika aktivite-
ter och upplevelser. Som att paddla 

kanot, fiska, sitta vid lägerelden, 
nattäventyr, grilla...

Eller helt enkelt bara hänga och lära 
känna nya kompisar. 

Maten är förstås också viktig.

— Det blir mat både natt och dag 
lovar Lasse.

Naturligvis kommer det att finnas 
mycket personal på plats så att alla 
kan känna sig trygga. Det är en 
mycket viktig del, liksom att det inte 
får kosta några stora pengar.

— Kostnaden är 50 kronor så att 
alla ska kunna vara med, säger 
Lasse Alexandersson. 

Äntligen 
             konstgräs
Det är många fotbollsintresserade som har väntat 
länge men nu är den äntligen på gång – konst-
gräsplanen i Sävsjö. Endast ett ytterligare be-
slut (i kommunfullmäktige) behövs för att säkra 
investeringen på sju miljoner kronor. Målet är att 
anläggandet av den nya planen kommer att ske i 
sommar.

— Jag hoppas att den kommer att locka fler barn 
och unga att börja spela fotboll, säger Ola Bengts-
son, kultur- och fritidschef. 

Konstgräsplanen ska anläggas där den nuvarande 
B-planen finns och den stora fördelen är att den 
i princip kommer att kunna användas året om.   
Det blir dock inte riktigt samma typ av spel som 
på en naturgräsplan. 

— En konstgräsplan premierar mer teknisk och 
snabbare fotboll med dribbling och kortpassning. 
Det blir exempelvis inga överraskande studsar. 
Men allt har sina för- och nackdelar, olika spelare 
trivs bäst på olika underlag.  

— Det blir en fullstor konstgräsplan som kräver en 
annan typ av underhåll än en naturgräsplan, me-
nar Ola. En konstgräsplan består ju bland annat 
av gummibitar som måste vara jämnt fördelade 
över planen och även fyllas på emellanåt. Och 
även om det inte behövs någon gräsklippning så 
måste gräset lyftas, det får inte ligga helt platt. 
På vintern när snön skottas bort, så sorterar man 
ut gummibitarna och lägger tillbaka på planen 
efteråt. 

 — Kommunen kommer att sköta underhållet och 
planen blir bokningsbar via webben, www.savsjo.
se, säger Ola Bengtsson, som snart kan börja pla-
nera för den officiella invigningen i höst.
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De flesta besökare 
  är så glada
Näst efter svenskarna så 
är det tyskarna som är den 
största andelen besökare 
på turistbyrån i Sävsjö. Och 
om man till äventyrs skulle 
tro att det bara är en skröna 
med tyskars förkärlek för äl-
gar så är det inte så.

— Det blir faktiskt många 
frågor om älgar och älgpar-
ker, berättar Björn Ungsgård, 
som är turistsamordnare på 
turisttbyrån. 

— Men det är också många 
som frågar efter var man 
kan fiska, bada och hitta fina 
naturupplevelser. 

De flesta som kommer till 
Sävsjö och turistar har skaf-
fat boende på egen hand på 
internet. Därför är det akti-
viteter och upplevelser som 
står i fokus när man besöker 
turistbyrån. 

Och det finns ett stort 
utbud av foldrar och bro-
schyrer och man kan också 
kolla på nya webbplatsen 
 www. savsjoturism.se eller ta 
en enkel fika. 

—En av de bästa sakerna 
med jobbet är att möta alla 
glada turister. Förhoppnings-
vis lyckas vi ge dem den 
information det behöver så 
att de är ännu nöjdare och 
gladare när de går.

Under sommaren har turist-
byrån utökade öppettider, 
och Björn som vanligtvis 
arbetar ensam, har förstärk-
ning av tre sommarjobbanre. 

I mitten av juni åker de runt 
till några av besöksmålen i 
kommunen och fräschar upp 
sina kunskaper. Det gäller ju 
att ha koll på vilka guldkorn 
som finns att besöka.

När Björn själv ska tipsa om 
sina guldkorn så har han 
först lite svårt att välja (för 
det finns ju så mycket fint). 
Men så säger han:

 — En fika vid Komstad kvarn, 
Vallsjön eller Sävsjön när det 
är fint väder och en utflykt 
till Boda Borg när vädret är 
sämre. 

Värt att veta
Pavven flyttar
Nu finns det beslut på att anrika 
fritidsgården Pavven ska flytta till 
bibliotekets källarvåning. 

 — Det är en jättebra lösning, för 
idag har vi i princip bara besökare 
från Hägneområdet. Vi vill ju att alla 
ungdomar i stan ska kunna komma 
till oss om de vill och den chansen 
blir större om fritidsgården ligger 
mer centralt, säger Frank Isaksson, 
som är fritidsgårdssamordnare.  
 —Idag är det i princip tomt i biblio-
tekskällaren och därför blir det även 
en besparing när man kan säga upp 
Pavvens lokaler. Pengar som kom-
mer att användas i verksamheten 
istället. 

Det finns också bra samordningsvin-
ster att göra vid en flytt. 
— Biblioteket och vi kan arbeta 
tillsammans med olika aktiviteter. 

Exempelvis vet vi att pojkar läser 
färre böcker än vad flickor gör. Vi 
har många killar som kommer till 
oss och som då på ett naturligt sätt 
kan få tillgång till böcker. 

Men innan planerna kan gå i lås är 
det dock mycket som ska hända. 
Bland det första är förstås att man 
får bygglov. Ansökan är inlämnad, 
men i skrivande stund är den inte 
godkänd.  
Hur man ska använda lokalerna rent 
verksamhetsmässigt måste också 
tänkas igenom. Frank Isaksson har 
gjort en tredimensionell animering 
som visar hur man kan tänka vid 
rumsplaneringen. 

— Vi kommer att ha flera aktivitets-
grupper som får säga sitt och tar 
också  med oss befintlig inredning 
och se hur långt det räcker innan vi 
köper nytt, förklarar Frank. 

Antal besökare på turistbyrån  
under högsäsongen  
1 maj – 20 september 2014. 

Om det har kommit in en familj med 3 barn så har 
familjen räknats som en besökare, så det faktiska 
antalet personer är högre. Och det är bara be-
sökare i turistsammanhang som räknas, inte de 
personer som kommer och frågar om kommunala 
verksamheter. 

Sverige = 585 
Tyskland = 436 
Danmark = 132 
England = 41 
Holland = 37

Öppettider 17 juni – 31 augusti:
Måndag - Fredag 10.00 – 18.00 
Lördag - Söndag 10.00 – 14.00

Fakta

Ungefär hälften av Sveriges 
kommuner genomför idag 
medborgarskapsceremonier, 
men från och med 2015 har 
alla kommuner skyldighet att 
genomföra detta. Länsstyrel-
sen har i uppdrag av reger-
ingen att ta fram riktlinjer för 
kommunernas medborgarskap-
sceremonier. På nationaldagen 
den 6 juni kommer kommu-
nens nyblivna svenska med-
borgare att uppmärkammas 
och bjudas in till en välkomst-
ceremoni i Kommunalhuset i 
Sävsjö. 

Medborgarskapsceremonin, 
som förhoppningsvis kommer 
bli en uppskattad tradition, 
innehåller tal och avslutas med 
att de nya svenskarna får var 
sitt minnesbevis från ceremo-
nin. 

Sävsjö kommuns medbor-
garskapsceremoni 2015
De som blir inbjudna till 2015 
års ceremoni är personer som 
fått medborgarskap mellan 
1 juli 2013 till 31 december 
2014. Detta är 84 personer 
i olika åldrar. Vi hämtar vår 
information från Skattever-
ket. Personerna blir inbjuda 
till att medverka i ceremonin i 
Vallsjösalen och därefter vara 
med i Nationaldagsfirandet vid 
Kulturhuset. 

Vid ceremonin i Kommunalhu-
set talar vårt kommunalråd och 
kommunfullmäktiges ordföran-
de Per Danielsson kommer tala 
i samband med Kulturhusets 
nationaldagsfirande. 

Inbjudan är personlig kommer 
att skickas ut i maj 2015. Där 
står det hur man gör för att 
anmäla sig.

Medborgarskapsceremoni 
  – kommunen välkomnar nya 
       medborgare

Frank Isaksson



Kommunalrådet

  har ordet
Vi har en bra verksamhet med 
stabil ekonomi - men stora utma-
ningar väntar
Jag är mycket imponerad över att det 
i kommunens verksamheter bedrivs 
ett arbete med så hög kvalitet. Det 
är dessutom starkt gjort av nämn-
derna att hålla sig inom de tilldelade 
ekonomiska ramarna. Och detta trots 
ständigt nya utmaningar och upp-
gifter. För 2014 är det ekonomiska 
resultatet 11,4 miljoner kronor. Det 
är ett bra resultat, som tillsammans 
med många år av god ekonomi, har 
medverkat till en låg låneskuld. Detta 
stärker kommunen inför de utma-
ningar som finns framöver.

En osäker omvärld påverkar kom-
munen och näringslivet
Vi lever i en värld där konflikterna är 
många och där många människor flyr 
från sina hemländer. Den tilltagande 
osäkerheten påverkar även Sverige 
på olika sätt. Förmodligen dämpas 
den stora flyktingvågen något, men 
kommer fortsatt att vara stor. När 
fler människor kommer till vår kom-
mun ger det en efterlängtad befolk-
ningsökning. Men det ställer också 
krav på mycket engagemang för att 
det ska bli en lyckad integration. 
Arbetslösheten är i kommunen 6 
procent (april-2015), men bland ut-
rikesfödda är den markant högre. Att 
tillsammans med arbetsförmedlingen 
medverka till att flyktingar kom-
mer i arbete är därför en viktig och 
betydelsefull uppgift för kommunens 
kommande arbetsmarknads- och 
integrationsenhet. Regeringen har 
uppmärksammat kommuner, som likt 
Sävsjö, tar ett mycket stort nationellt 
ansvar och ger signaler om att detta 
ska kompenseras i högre grad.

Återhämtningen i den svenska 
ekonomin har dröjt eftersom efter-
frågan i omvärlden varit svag. Detta 
har hållit tillbaka svensk export och 
bromsat konjunkturuppgången. Nu 
syns försiktigt positiva signaler om 
att den globala konjunkturen förbätt-
ras, om än långsamt. Den relativt 
svaga kronan bidrar också till att den 
svenska exporten förbättras. I vår 
kommun ser husföretagen en ökad 
orderingång och inom många företag 
behövs nyanställningar. Det kan dock 
i vissa fall vara svårt att rekrytera 
behövlig kompetens och det gäller 
särskilt inom industriområdet. Sats-

ningar för att marknadsföra industri-
programmet och hela Aleholmsskolan 
är därför angelägna.  

Den kommunala ekonomin
Inom kommunens ekonomi är lä-
get stabilt och nämnderna gör ett 
sammantaget överskott på över 5 
miljoner kronor för 2014. Att sär-
skilt framhålla är att det sker ett 
mycket gediget kvalitetsarbete inom 
socialförvaltningen som har gett 
ekonomiskt tillskott i prestationser-
sättningar. Stora investeringar inom 
äldreomsorgen sker genom om- 
och tillbyggnad av Göransgården. 
Kostenheten fungerar väl och har 
plusresultat och levererar näringsrik-
tig och omtyckt mat. Inom barn- och 
utbildningsförvaltningen sker stora 
satsningar framförallt inom barnom-
sorgen. 

Det kan också noteras att de kom-
munala företagen har ett gott eko-
nomiskt läge. Sävebo fortsätter sin 
satsning på fler lägenheter. Industri-
byggnader investerar i fastigheter 
både i Sävsjö och Rörvik. Energibola-
get genomför investeringar i fjärr-
värme och ny panncentral.  

Ny utredning är grunden för en 
vässad organisation och ny ut-
vecklingsstrategi 
En utredning av kommunstyrelsen 
och dess samarbeten har presen-
terats och den kommer att ligga till 
grund för att vässa kommunorga-
nisationen och för en revidering av 
kommunens utvecklingsstrategi. Det 
arbete med framtidsplaner som har 
påbörjats behöver fortsätta. Genom 
kloka investeringar kan kommunen 
minska sina driftskostnader och ge 
bra förutsättningar för en effektiv 
verksamhet med fortsatt hög kvali-
tet. 

Glad sommar!

Stefan Gustafsson

kommunalråd


