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Möt nye kommunchefen

Demokrati  
är aldrig självklart
Med hjärtan som  
klappar för Sävsjö
Ring mig för allt i  
världen!
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Ett liv i 
folkstyrets tjänst
”Kommunen får ha hand om sådan 
verksamhet som är i ”allmänhetens in-
tresse och som ligger inom kommunens 
geografiska område”.

Ovanstående är en lättare omskrivning 
av kommunallagen och av den miljö 
jag har arbetat i, större delen av mitt 
liv. Ungefär hälften av tiden som för-
valtningschef för en kommunalteknisk 
verksamhet, och andra hälften som 
kommunchef i Sävsjö. Jag ångrar inte 
mitt val. 

Jag brinner för samhället och dess 
utveckling, och jag känner starkt för 
demokratins grundvalar och alla män-
niskors lika värde och likabehandling. 
Alternativet ser vi trista exempel på 
snart sagt varje dag, och det är inget 
varken du eller jag vill ha.

Tiden har gått fort och väldigt mycket 
har hänt under dessa snart tjugo år. Jag 
har haft förmånen att få arbeta med 
duktiga, initiativrika och spännande 
personer. Jag har sett projekt och idéer 
födas och förverkligas. I Sävsjö, såväl 
som i Vrigstad, Stockaryd och Rörvik. 
Jag har varit med om att påverka attity-
der och omdömen, i och om vår kom-
mun, en av de bättre, och jag har haft 
förmånen att få vara med om att bygga 
ut vägar, järnvägar och industrifastig-
heter, och på så sätt skapa rätt och 
bra förutsättningar för hundratals nya 
arbetstillfällen.

Självklart lever minnet kvar av revyn 
i Kulturhuset 2002, när jag orsakade 
en del förvirring för Anders Axelsson 
(och skratt för publiken), genom att 
dyka upp på scenen mitt under hans 
sista framträdande och be om att själv 
få spela och sjunga. Och visst var det 
roligt att spontant få skapa en kör med 
kommunanställda i Körschlaget år 2009, 
när projektet höll på att kantra därför 
att några körer fått förhinder. Händer 
att jag ibland går ut på youtube och 
återupplever den tiden.

För mig och min familj var det en själv-
klarhet att bosätta oss i Sävsjö. För 
genom att bo i kommunen får man inte 
bara den djupare känslan för bygden 
och dess kultur, man får också uppleva 
så långt mycket mer än vad som nor-

malt ryms i rollen som kommunchef. 
Man träffar folk, man får vänner, man 
får en helhet i tillvaron.

Vad händer nu? Jo, tack alla ni som så 
positivt kommenterat min förra ledare 
om Akka. Vi två kommer att fortsätta 
att röra oss i folkvimlet. Nu, mera på 
dagtid! Och så kommer jag att skriva. 
För tänk så mycket positivt det finns att 
sätta på pränt om Sävsjö och livet här. 
Och så fortsätter jag att läsa matte. Ett 
intresse som håller igång hjärnan!

Tack alla människor jag mött, alla 
medarbetare, alla förtroendevalda och 
alla vänner för de här åren. De har varit 
upplevelserika och bra. Jag vill också 
önska min efterträdare Jan Holmqvist 
lycka till. Din uppgift Jan är, att enträget 
fortsätta arbetet med att göra en redan 
bra kommun, än lite bättre.

Tack!

Per Thörnqvist 
Kommunchef

Fo
to

: 
H

el
en

 W
re

de



tillsammans - om Sävsjö kommun . September 2015 | 3

Ledare
s 2

Medborgarförslag  
- ett bra sätt att påverka

Värt att veta
s 4

Möt nye kommunchefen 
- Jan Holmqvist

s 5

Med hjärtan som klappar  
för Sävsjö

s 6

Från byalag till  
kommunfullmäktige

s 7

Per Danielsson - om  
ordförandeskap och webb-TV

s 8

Vem bestämmer vad i den  
kommunala organisationen

s 9

Ring mig för allt i världen!
s 10-11

Kommunalrådet har ordet
s 12

Innehåll



4 | tillsammans - om Sävsjö kommun . September 2015

Som invånare i Sävsjö kommun kan du lämna 
så kallade medborgarförslag. Det är ett bra sätt 
att påverka och det finns flera goda exempel på 
medborgarförslag i vår kommun som har lett till 
bra lösningar och god service för kommuninvå-
narna. Ett exempel är resebidraget som man kan 
få om man studerar på högskola på annan ort, 
men bor kvar i kommunen. 

Ett annat exempel – och det senaste – är den badflot-

te som numera finns placerad i Vallsjöbaden. I det fal-
let var det några barn som bor i Torset i åldrarna 10, 
9 och 6 år, som ville ha en flotte att hoppa ifrån. Efter 
att deras medborgarförslag var inlämnat till kommun-
fullmäktige blev det kultur- och fritidsnämnden som 
föreslog vad som skulle ske och beslutet blev alltså att 
man skulle lägga i en badflotte vid Vallsjöbaden. 

Under 2014 lämnades sammanlagt 15 medborgarför-
slag in och hittills under 2015 har 9 förslag lämnats. 

Så här fin blev badflotten ute i Vallsjöbaden. Och det var alltså några barn i Torset som föreslog att det skulle 
finnas en flotte där att leka och ha roligt med. 

Medborgarförslag 
     – ett bra sätt att påverka

Värt att veta
Så här enkelt är det att lämna medborgarförslag: 

• Hämta en blankett på www.savsjo.se under rubri-
ken Kommun & Politik, eller skriv på ditt eget sätt.

• Ditt förslag måste behandla något som ligger inom 
kommunfullmäktiges beslutsrätt och bör vara utfor-
mat så att det utmynnar i någon form av konkret 
förslag. Enskilda myndighetsärenden eller ärenden 
med odemokratisk eller rasistisk innebörd hanteras 
inte.

• Ämnen av olika slag kan inte tas upp i samma 
medborgarförslag.

• Förslaget ska vara skriftligt och undertecknat. 
Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska 

vara med och du måste vara folkbokförd i Sävsjö 
kommun.

• Lämna in ditt medborgaförslag till kommunkansliet 
eller till kommunfullmäktige vid dess sammanträde. 

• Beslut om ditt medborgarförslag ska fattas av kom-
munfullmäktige inom ett år från det att det lämna-
des in.

Inte särskilt krångligt eller hur?

Har du frågor så är du välkommen att kontakta kom-
munkansliet på telefonnummer 0382-152 04, så får du 
hjälp.
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Porträttet
Möt nye kommunchefen
Nu är han på plats, Jan 
Holmqvist, Sävsjös nye 
kommunchef. I konkurrens 
med många sökande var det 
han som fick jobbet efter 
avgående Per Thörnqvist. 

— Det känns bra och spännan-
de att vara här nu, säger han. 

Någon regelrätt programförkla-
ring är Jan Holmqvist ännu inte 
beredd att ge men han defi-
nierar snabbt Sävsjö kommuns 
största utmaning. 

— Vi måste behålla - och allra 
helst öka - vår befolkning. Har 
vi ett stabilt befolkningsunder-
lag ger det bra kontinuitet och 
stabilitet i kommunens verk-
samheter. Nästa utmaning är 

att se till att det finns arbets-
tillfällen och skapa förutsätt-
ningar för ett gott näringskli-
mat. 

Jan menar också att kommu-
nens verksamheter ska ha bra 
kvalitet och att medborgarna 
ska vara i fokus. 

— Det är viktigt att ha en bra 
medborgadialog för att fånga 
upp vad folk tycker. Människor 
ska uppleva att kommunens 
service är bra, både för gamla 
och unga. Tycker man inte det 
så får vi antingen förändra eller 
förklara varför det ser ut som 
det gör.

5 snabba med 
Jan Holmqvist

Beskriv dig själv med tre 
ord
— Reflekterande, spontan och 
kommunikativ. 

Vad gillar du att göra på 
fritiden?
— Jag tycker om att vara ute 
i naturen, promenera och 
fotografera. Jag läser myck-
et, både skönlitteratur och 
facklitteratur. Och så tycker 
jag om att resa och jobba lite 
lagom på fritidshuset utanför 
Kosta. 

Är du född i Sävsjö?
— Nej, jag är född i Mantorp 
i Östergötland men är upp-
vuxen i Åtvidaberg. Jag kom 
till Sävsjö 1984 och började 
arbeta som lärare. Till en bör-
jan veckopendlade jag från 
Mjölby men 1988 flyttade 
jag hit när jag träffade min 
blivande hustru här. 

Sedan dess har vi bott här, 
trots att jag ibland har haft 
jobb på andra håll. Min hus-
tru Karin arbetar som lärare 
och våra två barn är numera 
vuxna och bor på andra håll.

Vilka var dina bästa skol-
ämnen?
— Jag tyckte om att gå i 
skolan och var intresserad av 
mycket. Men matematik var 
nog mitt favoritämne. 

Varför blev du lärare?
— Jag hade kunnat välja ett 
mer tekniskt yrke men det 
mänskliga lockade. Att jobba 
med unga människor och 
få dom att utvecklas och ge 
dom en egen plattform att 
stå på. Genom åren har jag 
ju sedan arbetat med olika 
områden i skolans värld, 
som exempelvis IT-pedagog, 
rektor och nu senast skolchef 
i Värnamo.
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Med hjärtan som
   klappar för Sävsjö
Visserligen olika partifärger 
men deras hjärtan klappar sam-
stämmigt för Sävsjö. Möt Anna-
Karin Yngvesson (KD), Therese 
Petersson (KD) och Susanne 
Sjögren (S), tre kvinnor som 
brinner för sina politiska upp-
drag och för att vara med och 
skapa en bra kommun.

En solig eftermiddag ses vi på Me-
lins konditori och pratar samhälls-
utveckling, engagemang och om 
hur det är att arbeta politiskt. 

Anna-Karin är ordförande fjärde 
mandatperioden i barn- och utbild-
ningsnämnden, Therese är ordfö-
rande i Sävebos styrelse för andra 
mandatperioden och Susanne är 
ordförande i kultur- och fritids-
nämnden på sin första mandatperi-
od. Och även om det skiljer lite i tid 
som ordförande så har alla en lång 
erfarenhet av det politiska arbetet.

En annan gemensam nämnare är 
det stora engagemanget för Sävsjö 
kommun och att de vill vara delak-
tiga i Sävsjös utveckling. Eller som 
alla tre är överens om:

— Det är viktigt att vara med och 
påverka och inte bara säga sina 
åsikter. 

De tre menar att den största fram-
tidsfrågan för kommunen är att vi 
blir fler invånare. Med tillräckligt 
många kommuninvånare får vi ett 
bra skatteunderlag och därmed kan 
medborgarna få en bra kommunal 
service. Men förstås har alla tre 

också sina egna visioner för kom-
munen, sedda ur sina respektive 
ordförandeperspektiv. 

Anna-Karin brinner för att barnen 
ska lyckas i skolan. 

— Det finns forskning som visar, att 
om man har lyckats i skolan så är 
det den viktigaste skyddsfaktorn för 
hur man sedan lyckas i livet.

För Therese är det viktigt med bra 
bostäder.

— Om vi ska få fler som flyttar 
hit så måste vi kunna erbjuda fler 
bostäder, då vi har köer i dagsläget. 
Att förvalta och fräscha upp det vi 
har samt bygga nytt är ett konkret 
sätt för Sävebo att bidra till en 
ökad inflyttning. 

Och för Susanne är det kulturen 
som står i fokus.

— Det har ju nyss gjorts en utred-
ning av Ulf Fransson där han pekar 
ut de så kallade mjuka värdena 
som en framgångsfaktor till ökad 
inflyttning. Det ska finnas något för 
alla och vi måste exempelvis ha en 
bra verksamhet för de ungdomar 
inte är intresserade av idrott. 

Demokrati tar tid
Men det är förstås ett stort ansvar 
att vara ordförande. Att leda själva 
sammanträdet är bara en liten del 
av uppdraget. Den stora delen är 
ju att sätta sig in i de olika ären-
dena, komma fram till vilket beslut 
man vill ta och sedan kanske det 
måste kompromissas, både i det 

egna partiet och i nämnden eller 
styrelsen. Som ordförande har man 
också mycket kontakt med förvalt-
ningschef eller vd. Det är ju de som 
förverkligar det som nämnden har 
beslutat.

Men vad är det då det svåraste i 
ordförandeuppdraget?

— Jag tycker det är jobbigt när man 
är överens om ett beslut i nämnden 
och ingen säger något annat under 
sammanträdet. Sen går man ut i 
efterhand och kritiserar beslutet 
på Facebook eller i tidningen. Då 
är det bättre att reservera sig mot 
beslutet redan vid nämndens sam-
manträde, säger Susanne. 

— Och som ordförande i ett bolag 
ska jag ju ansvara för vad som 
händer i det gentemot ägarna, me-
nar Therese. Då är demokratins vä-
gar givetvis bra men ibland mycket 
långsamma. 

Självklart är det olika digniteter på 
det man beslutar om. Och ibland 
gäller det kanske att kompromissa 
så att arbetet går framåt. 

— Man kan se till att inte förlora 
några beslut, men då finns det risk 
för att man förlorar sig själv, säger 
Anna-Karin. 

För till syvende och sist är det ju 
den egna politiska övertygelsen och 
sina väljare man har att ansvara 
inför. 

Susanne Sjögren, Therese Petersson och Anna-Karin Yngvesson har varit med länge i den politiska sfären i Sävsjö 
kommun. En sfär som sakta men säkert har förvandlats från ”lilla gumman attityd” till att se personen istället för 
könstillhörigheten. 
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Det började med byalaget. De 
boende i byn ägde en del mark 
tillsammans, och man måste då 
samsas kring hur denna skulle 
brukas. Man hade byastämma 
med en ålderman som ledde 
stämman. Men efter att enskifte 
och laga skifte införts i början av 
1800-talet, försvann del av be-
hovet för dessa kommunliknande 
sammanslutningar.

De viktigaste föregångarna till våra 
nuvarande kommuner var sock-
narna. Medlemmarna var de som 
tillhörde samma kyrkoförsamling. 
Beslutande församling var nu sock-
enstämman, och de främsta för-
troendemännen var kyrkvärdarna, 
som tillsammans med kyrkoherden 
hade hand om den ekonomiska 
förvaltningen. Socknarnas främsta 
uppgift var att sköta fattigvården 
och skolundervisningen, och år 1843 
fick socknarna beskattningsrätt. Man 
bestämde därefter i kommunrefor-
men år 1862 att varje socken skulle 
utgöra en kommun. Och man brukar 
räkna detta år som den moderna 
kommunstyrelsens födelseår. 

I städerna handhades makten av 
borgmästaren och ett råd som kall-
lades magistraten. Vid rådets sida 
fanns en fogde som hade till uppgift 
att bevaka statens, det vill säga kon-
ungens, intressen. Man kan jämföra 

magistraten med kommunstyrelsen 
och ”den allmänna rådstugan” med 
kommunfullmäktige. Städerna och 
landsbygden var alltså på den tiden 
skilda åt i kommunalt hänseende. 

Genom industrialiseringen och flyt-
ten från landsbygden till städerna, 
blev flertalet av landskommunerna 
alltför små, och fick då svårigheter 
att klara såväl sin ekonomi som sin 
verksamhet. Därför minskades anta-
let landskommuner vid indelningsre-
formen 1947, från knappt 2 300 till 
drygt 800, genom dels sammanslag-
ning av flera landskommuner, och 
dels genom att delar av landsbygden 
inkorporerades med orter som hade 
behov av mer mark för att kunna 
växa. Dessa orter kunde sedan i sin 
tur ansöka och beviljas stadsrät-
tigheter. Så gjorde Sävsjö, som fick 
sina stadsrättigheter den 1 januari 
1947.

År 1962 beslöt regeringen att varje 
kommun skulle vara en närings-
geografisk enhet med en bärkraf-
tig centralort med omland. Denna 
gigantiska ”kommunreform”, som 
skulle vara genomförd senast års-
skiftet 1973/74, ledde till att antalet 
kommuner totalt, städer och lands-
kommuner, minskades till samman-
lagt 277 stycken. Nuvarande Sävsjö 
kommuns geografi bildades genom 
att man 1974 slog samman Sävsjö 

stad med Hjälmseryd, som sedan 
1950 också bestod av Stockaryd och 
Hultsjö.  Skepperstad, Hylletofta och 
delar av Vrigstad gick samman med 
Sävsjö stad redan år 1971. 

Genom ifrågasättande av generell 
tillämpning av kommunreformen, 
delades sedermera några kommuner 
upp igen och vi har i Sverige idag 
290 kommuner.

Urbaniseringen fortsatte dock, och 
i spåren av denna kom de ekono-
miska problemen tillbaka för de 
mindre kommunerna. I mitten av 
1990-talet genomfördes därför en 
stor ekonomisk reform med inkomst- 
och kostnadsutjämning mellan 
kommunerna. De mera välbeställda 
kommunerna skulle hjälpa de mindre 
och ekonomiskt svaga. Med smärre 
justeringar har denna reform fung-
erat i snart tjugo år nu, men frågan 
om en ytterligare kommunsamman-
läggningsreform med syfte att bilda 
”storkommuner”, med bland annat 
Danmark som förebild, kommer dock 
upp i debatten då och då. 

Vi får se vad framtiden har i sitt 
sköte.

Per Thörnqvist

Från byalag
till kommunfullmäktige
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Per Danielsson 
  - om ordförandeskap och webb-TV
Det kom som en överraskning 
för Per Danielsson (KD) när han 
efter valet 2014 erbjöds att bli 
ny ordförande för kommunfull-
mäktige.

— Jag hade inte tänkt tanken innan 
jag fick frågan, säger han.

Men efter lite betänketid sade han 
ja och med det förbehållet att han 
måste få ha en inlärningsperiod. 
Han har också fått mycket stöd av 
kommunchef Per Thörnqvist och 
kommunfullmäktiges förste vice 
ordförande, Christer Sjögren. 

— Jag har fått bra feedback och nu 
känns det bättre och bättre.

Att vara ordförande för kommunens 
högsta beslutande organ är inte 
bara att vara ordförande för sam-
manträden utan Per är även en del 
av kommunens ansikte utåt. Det 
innebär bland annat att han är med 
och representerar vid officiella be-
sök och även representerar kommu-
nen vid besök i andra sammanhang. 

— Man måste gilla att hålla tal när 
man har det här uppdraget, konsta-
terar han. 

Men det viktigaste i kommunfull-
mäktige är ändock det faktum att 
man är folkvald och har ett stort 
ansvar gentemot väljarna. I det 
sammanhanget menar Per att det 
är extra bra att kommunfullmäktige 
sänds direkt via webb-TV. 

— Då har man en möjlighet att 
själv kolla hur den man har valt att 
lägga sin röst på för ens talan. 

— Man kan också gå in och kolla 
efteråt på sändningen och se vilket 
beslut som togs vid ett enskilt  
ärende. 

Rent allmänt sett ser Per gärna att 
det blir fler debatter i kommunfull-
mäktige och att ledamöterna tar 
tillfället i akt och går upp i talarsto-
len och pläderar för sin sak. Han 
tycker också att man kan få ändra 
sin åsikt mellan sammanträdet i 
kommunstyrelsen och fullmäktiges 

sammanträde. Det kan ju ha kom-
mit fram nya fakta i ett ärende…

Till vardags arbetar Per som psy-
kolog på arbetsförmedlingen där 
han hjälper människor som behöver 
extra stöd för att kunna komma ut i 
arbetslivet. 

Han är gift med Anna och paret har 
två barn och bor i Rörvik. 

Att det blev just Kristdemokraterna 
som fick hans engagemang var 
hyfsat självklart, men inte helt. Den 
förra mandatperioden var Per ord-
förande i överförmyndarnämnden 
och hur hans politiska engagemang 
ser ut i framtiden vill han inte sia 
om.

— Jag ser med stort allvar på mitt 
ordförandeskap i kommunfullmäk-
tige och gör mitt bästa för att klara 
av det under den här mandatperio-
den så får vi se sen. 

Kommunfullmäktiges ordförande Per Danielsson talar vid nationaldagsfirandet den 6 juni 2015.
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Vem bestämmer vad i den kommunala 
    organisationen

Kommunfullmäktige 
39 ledamöter

Revision 
5

Val-
beredning 

5

Kommunstyrelsen 
9 ledamöter

Förvaltnings   - 
organisation

Utskott för  
allmänna och  
tekniska frågor 

4 ledamöter

Överförmyn-
darnämnd 
3 ledamöter

Barn- och 
utbildnings-

nämnd 
9 ledamöter

Socialnämnd 
9 ledamöter

Kultur- och 
fritidsnämnd 
7 ledamöter

Myndighets-
nämnd 

7 ledamöter

Valnämnd 
5 ledamöter

Kommunala  
Pensionärsrådet 

2 (8)

Företagshäl-
san  

Sävsjö AB 
1 (9)

Kulturhuset 
1 (10)

Välfärdsrådet 
9 (12)

Kommunala 
Handikapprådet 

3 (10)

Stockaryds-
terminalen 

AB 
3 (6)

Sävsjö  
Energi AB 

3(6)

Sävebo AB 
5 (5)

AB Sävsjö 
Industri-

byggnader 
5 (5)

Sävsjö 
Närings livs 

AB 
3 (9)

Sävsjö 
Skytte-
Center   

ek fören 
3 (5)

SavMan AB 
3 (5)

Smålands 
Bredband 

AB 
1 (4)

Sävsjö- 
Vetlanda Fiber 

AB 
2 (4)

Region  
Jönköpings län

Kommunal  
Energirådgivning 
Vätternbygden 

AB 
1 (10)

MediaCenter 
1 (13)

Höglandets 
kommunal-

förbund  
2 (10)

Arbetsutskott 
4 ledamöter

Arbetsutskott 
4 ledamöter

Att veta vem som gör vad i den 
kommunala organisationen är 
inte alltid det lättaste. Inte hel-
ler är det särskilt lätt att alltid 
förstå hur de olika förvaltningar-
na och nämnderna hänger ihop.

Ovan ser du en översikt av kommu-
nens politiska organisation. Siffrorna 
i varje ruta är antal ledamöter i 
respektive nämnd och styrelse och 
i de fall det står två siffror så är 
den första det antal ledamöter som 

är utsedda av Sävsjö kommun. Till 
varje nämnd är en förvaltning knu-
ten som administrerar och utför de 
uppdrag nämnden beslutar om. 

De grå rutorna är kommunens 
nämndsorganisation, de rosa rutorna 
är helt eller delvis ägda kommunala 
bolag. De blå rutorna är samarbets-
partners i regionen och de gula ru-
torna är råd och samarbetspartners 
inom kommunen. 

Kommunfullmäktige är kommunens 
högsta beslutande organ och be-
slutar i övergripande frågon som 
exempelvis budgeten.

Om man jämför kommunens organi-
sation med Sveriges organisation så 
kan man mycket förenklat säga att 
kommunfullmäktige motsavaras av 
Sveriges riksdag och kommunstyrel-
sen av regeringen. 
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Ring mig 
  för allt i världen! 
En del i kommunens utveck-
lingsarbete är att utnyttja de 
möjligheter vårt medlemskap i 
EU och bland annat Leader ger. 
Snart börjar en ny Leaderperiod 
och då blir det möjligt att söka 
nya pengar för olika utveck-
lingsprojekt.

— Den nya perioden inleds någon 
gång under tidig vår 2016 och på-
går till och med 2020, säger Emma 
Johansson, EU-samordnare i Sävsjö 
kommun.  Totalt är det 51 miljoner 
kronor som ska fördelas under de 
här åren.

Sävsjö ingår i området Leader Lin-
né Småland där Vetlanda och Vär-
namo är med från Jönköpings län. 
Övriga kommuner Alvesta, Ljungby, 
Markaryd, Växjö och Älmhult tillhör 
Kronobergs län.  Fokus ligger på 

att arbeta med smart och hållbar 
tillväxt på landsbygden. I områdets 
utvecklingsstrategi har man delat in 
arbetet i tre övergripande mål: 

1. Toleranta och spännande miljöer 
där människor och ideer växer.

2. Öppen för det okända.

3. Självförsörjning och entreprenör-
skap. 

De tre målen är sedan uppdelade i 
mer konkreta mål som är lättare att 
formulera projekt kring.  

Vilka kan då söka av de nya Lead-
erpengarna?

— Byalag, samhällsföreningar, 
organisationer och företag i sam-
verkan, säger Emma. Enskilda 
kan också söka stöd då i form av 
leadercheck. Kontakta mig gärna 

så kan jag berätta vilka möjligheter 
som finns. 

Emmas roll är att se till att utveck-
lingsprojekt och företagsideer ham-
nar rätt. Om det inte är Leader som 
är rätt forum finns det andra verk-
tyg att använda.  Som exempelvis 
Science Park, Landsbygdsprogram-
met, Almi eller Tillväxtverket. 

Emma är relativt nyanställd (hon 
efterträdde Bengt-Elis Petersson) 
och är agronom. Hon har bland an-
nat jobbat i Bryssel åt LRF, Lant-
brukarna Riksförbund, och är väl 
förtrogen med landsbygdens utma-
ningar och utvecklingsmöjligheter. 

I skrivande stund planerar Emma 
flera träffar runt om i kommunen 
för att komma ut och träffa männ-
iskor och företag och presentera 
vad hon kan hjälpa till med. 

Emma Johansson arbetar bland annat med Leader och landsbygdsutveckling. Pierre Klasson och Bengt-Elis Petersson är Sävsjö kommuns representanter i Leaders styrelse.
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Emma Johansson arbetar bland annat med Leader och landsbygdsutveckling. Pierre Klasson och Bengt-Elis Petersson är Sävsjö kommuns representanter i Leaders styrelse.

Så här kan du nå Emma: 
0382-152 15
emma.johansson2@savsjo.se

— Jag vill vara ett bollplank så kom till 
träffarna eller ring mig för allt i värl-
den.

Det är Leaders styrelse som beslutar 
om vilka projekt som ska få pengar 
och i styrelsen representeras Sävsjö 
kommun av Bengt-Elis Petersson och 
Pierre Klasson. Det är dock inte deras 
roll att bara framhäva Sävsjö utan de 
ska se till nyttan för hela Leader Linné 
Småland. 

— Vi ska arbeta för att det är de bästa 
projekten som får pengar inom vårt 
område, menar Pierre och Bengt-Elis. 
Därför är det viktigt att man försöker 
prata och förankra ideer hos varandra 
och samarbetar. Då kan vi få många 
projekt i vår kommun som gör att vi 
får en attraktiv och levande landsbygd.



Kommunalrådet

  har ordet
Demokrati är aldrig självklart
Jag blev glad när jag nyligen läste en rapport från Ungdomsstyrel-
sen som visade att unga i Sverige är mer intresserade av politik och 
samhällsutveckling än i alla andra länder i Europa. Detta är en god 
förutsättning för att få fler unga engagerade och delaktiga i samhälls-
utvecklingen. Men det är också en god grund för att fler kan vara med 
och värna om vår demokrati som stadigt vilar på grundprinciper om 
allas lika värde och respekt för den enskilda människans frihet och 
värdighet. 

Jag tycker att det är angeläget att våra politiska partier och vi som re-
dan är politisk aktiva tar initiativ och bjuder in våra unga för att fånga 
upp intresset för samhällsfrågor och politik. Det är också viktigt att 
berätta hur roligt och intressant det är att vara med och påverka sam-
hällsutvecklingen och framför allt att det verkligen går att påverka. 

Här spelar sociala medier en stor roll. 

När vi nu i kommunen ska forma en ny utvecklingsstrategi blir det 
viktigt att också lyfta in mål för demokratiutveckling. En del är att vi 
måste hitta ännu bättre vägar för att ge unga mer inflytande på kom-
munal nivå, det är en demokratisk angelägenhet. Att unga tidigt får 
lära sig om demokrati och vara med och påverka är en viktig del i vår 
ambition att ge barn och unga en god uppväxt och en bra grund för 
hela livet.

Ett demokratiskt samhälle är ingen självklarhet. Vi ser just nu en oro-
lig omvärld där människor blir förtryckta och där korruption, otrygg-
het och diktatur råder. Många flyr från dessa länder och en del av 
dem kommer till vårt land och vår kommun. Det är vårt ansvar att till 
dessa nya medborgare klargöra och visa på de demokratiska grund-
principer som är basen för hela vårt svenska samhälle.   

En bra start för nyanlända kan vara att få med dem i föreningar och 
församlingar. Att vara aktiv i föreningslivet är en utmärkt skola för att 
lära sig om det svenska samhället och våra demokratiska värderingar. 

I vår kommun kan du också påverka genom att exempelvis lämna 
in medborgarförslag. Det är även enkelt att ta direktkontakt med 
oss politiker för att föra fram åsikter och förslag. Vi vill lyssna in vad 
människor har för åsikter och vill att beslut ska tas så nära medbor-
garna som möjligt. Något som med ett krångligt ord kallas för subsi-
daritetsprincipen. 

Demokrati har ibland beskrivits som ett samtal. Det handlar både 
om att uttrycka vad vi tycker och att lyssna in andras åsikter. Därför 
tycker jag det är viktigt att vi också talar om politik och demokrati 
med vänner, grannar och kollegor. Med det goda och levande samtalet 
skapar vi förståelse och får själva nya insikter, vilket är ett led i den 
demokratiska processen.  

Eller som fransmannen Edouard Herriots uttryckte det: 

”Demokratin är en ärbar och vacker kvinna, men för att hon ska förbli 
trogen måste man uppvakta henne varje dag”.

Stefan Gustafsson

kommunalråd


