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Ljus och värme
Nu ökar vi omtanken och minskar elförbrukningen.
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Innehåll

2

På omslaget
Gata- och parkenhetens luciafirande har blivit något av 
en tradition. Flera år i rad har de tänt upp marschaller i 
centrala Sävsjö tidigt på luciamorgonen. Varför inte ta en 
morgonpromenad och njuta av de vackra ljusen? 

Denna tidning är utgiven av Sävsjö kommun.
Ansvarig utgivare: Jan Holmqvist
Produktion: Kommunikationsavdelningen
Tryck: Kalmar kuvert

Har du synpunkter på innehållet eller vill tipsa oss?
Kontakta oss gärna via telefon 0382–152 00 
eller mejla till kommunikation@savsjo.se.

Öppettider under  
jul och nyår 
Under jul- och nyårshelgen har reception och  
växel i Kommunalhuset begränsade öppettider.  
Ordinarie öppettider är klockan 08.00–16.00  
Stängt för lunch mellan klockan 12.00–13.00  
Alla röda dagar är det stängt. 

23 december, öppet klockan 08.00–13.00

Julafton, juldagen och annandagen, stängt. 

27–29 december, ordinarie öppettider

30 december, öppet klockan 08.00–13.00

Nyårsafton 31 december, stängt

2–4 januari, ordinarie öppettider

5 januari, öppet klockan 08.00–13.00

6 januari, stängt

Kommunalhusets växel: 0382–152 00 
 

Socialkontoret har ordinarie öppettider:  
Måndag till torsdag klockan 08.00–16.00.  
Fredagar klockan 08.00–15.00. Lunchstängt alla vardagar 
mellan klockan 12.00–13.00. Stängt alla röda dagar. 

Socialkontoret: 0382–154 60

I detta nummer
Sidan 3
Kommundirektör Jan Holmqvist ser paralleller 
mellan elkrisen och pandemin. ”Om alla hjälps 
åt kan vi bidra till att priset på el sänks.”

Sidorna 4–5
Aktuellt från Sävsjö kommun: Läs om vad som 
görs och vad som planeras för att spara el.    

Sidan 6
Så funkar det i kommunen: Hur går det till  
från det att en fråga väcks till att ett beslut tas?  
Läs vidare i serien om hur kommunen fungerar. 

Sidan 7
Sävsjö 75 år: Jubileumsåret går mot sitt slut.  
Det är 75 år sedan Sävsjö blev stad. Men vår 
historia sträcker sig mycket längre tillbaka än så.

Sidorna 8–9
Bra att veta på vintern: Sävsjö kommun plogar 
bort snö på gator och flera enskilda vägar. Har 
du som är fastighetsägare koll på vad som är 
ditt ansvar att skotta?

Sidan 10
Aktuellt i Sävsjö kommun: Arbetet med den 
nya översiktsplanen går framåt. Håll utkik efter 
det nya förslaget som kommer ut för granskning 
i vinter. 

Sidan 11
Kontakt till våra bolag och till energirådgivning. 

Sidan 12
Energimyndigheten tipsar om hur du kan  
spara el. 

En ljus tanke om att 
släcka lampan  
Just nu, i den allra mörkaste av årstider, ber vi dig att 
släcka lampan. Att inte sätta upp alla dina adventsljus- 
stakar, utan låta några stå kvar i sin låda i förrådet. Nu  
när det är som kallast ber vi dig sänka temperaturen  
inomhus med några grader. Det är hårt. Vi vet det. 

Men kanske kan det värma dig att veta att det du  
bidrar med i minskad elförbrukning även hjälper dina  
medmänniskor. Och visst är det en ljus tanke att andra  
också gör det här – för din skull. 

Precis som när vi behövde hjälpas åt under pandemin  
för att hålla nere smittspridningen, behöver vi nu hjälpas  
åt för att minska elförbrukningen. Och precis som under 
pandemin är det de som redan är mest sårbara i vårt sam-
hälle som drabbas hårdast om vi inte lyckas. 

Om alla hjälps åt kan vi bidra till att priset på el sänks.  
Vi kan minska belastningen på elnätet och på så sätt minska 
risken för att det blir elavbrott i vinter. 

Jag tycker det är en ljus och värmande tanke att  
vi faktiskt kan göra något åt både mörkret och 
elkrisen, om vi gör det tillsammans. 

Så nu ber vi dig: Öka omtanken och minska elen! 

 
 
 

Jan Holmqvist 
Kommundirektör
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Aktuellt från Sävsjö kommun

Så energisparar  
kommunen

Flera större investeringar på gång

Sävsjö kommun förbrukar drygt 8 miljoner 
kilowattimmar el varje år. Den senaste månaden 
har en särskild energigrupp i kommunen inven-
terat stora förbrukare av el inom den kommu-
nala organisationen och även lämnat förslag på 
åtgärder.

Måndagen den 17 oktober tog Sävsjö kom-
muns ledningsgrupp beslut om åtgärder. Tis-
dagen den 25 oktober tog kommunstyrelsen ett 
kompletterande beslut om gatubelysningen. 

– I arbetet har vi vägt in de sociala aspekterna. 
Vi har en period bakom oss med pandemi och 
tuffa restriktioner. Beslut om att släcka ner och 
spara på el behöver tas på ett medvetet sätt där 
vi når resultat utan att våra invånare drabbas 
negativt. Kommunen har många samhällsvik-
tiga verksamheter och dessutom finns många 

företag i vår närhet som är beroende av el för sin 
överlevnad. De åtgärder vi beslutar om ska vara 
solidariska mot dem, säger kommundirektör 
Jan Holmqvist.

Sävsjö kommuns ledning har arbetat fram 
riktlinjer till de egna verksamheterna. Några 
exempel på åtgärder är att lampor ska släckas 
i utrymmen där ingen vistas, datorer och bild-
skärmar ska stängas av efter arbetsdagens slut, 
tvättmaskiner och torkskåp ska inte användas 
de tider när belastningen på elnätet är som 
högst och energitjuvar ska inventeras på samtli-
ga enheter. 

Även julbelysningen ska minskas denna 
vinter utifrån vad som är lämpligt i respektive 
verksamhet. Dessa åtgärder och fler därtill kom-
municeras internt till samtliga medarbetare.

Sävsjö kommun har, precis som övriga kommuner, regioner och statliga myndigheter i 
landet, fått i uppdrag att vidta energibesparande åtgärder för att undvika störningar eller 
avbrott i elnätet. Här redovisar vi det som är beslutat och planerat hittills.

Sävsjö kommun har på senare år gjort flera energibesparande åtgärder, 
bland annat i våra fastigheter. Så gott som alla fastigheter värms upp med 
fjärrvärme och ventilationen har bytts ut på flera ställen. 

Nu planeras fler investeringar för att sänka energiförbrukningen ytterliga-
re. Bland annat planerar vi att byta till LED-belysning i fler av skolornas 
klassrum, i Sävsjö sporthall, ishallen, på konstgräsplanen och i kommunal-
huset.  Bergvärme ska installeras på Sävsjö camping under vintern.

Beslut om åtgärder för att spara el
Familjebadets herr- och dambastu stängs av tills vidare.  
Vid en period med kallare väderlek kan även bastun i  
relaxdelen stängas av.

Julbelysningen i våra tätorter minskas. Detta ska ske i  
samråd med handel och samhällsföreningar.

Motor- och kupévärmare ska användas mindre.  
Främst gäller det bilpoolens fordon.

På elljusspåren i Sävsjö och Vrigstad ska möjligheten  
ses över att begränsa tiden då lamporna är tända. Vid  
kallare väderlek kan elljusspårens beslysning komma att 
stängas av helt.

Fastighetsenheten ska se över möjligheten att sänka  
inomhustemperaturen i kommunala verksamhetslokaler.  
De ska också i sin planering prioritera att genomföra energi- 
besparande åtgärder i fastigheterna.

Delar av gatubeslysningen släcks ner. Upp till en tredjedel 
av beslysningen kan släckas på platser där det är lämpligt. 
Kommunen satsar också mer pengar för att snabba på arbetet 
med att byta den nuvarande beslysningen till LED-lampor som 
drar mindre el. 
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Så funkar det i kommunen 75 år som stad  
– 3 000 år som  
boplats

Hur går det till när ett beslut ska tas och när det sedan 
ska genomföras? Här samverkar två delar av det som är 
Sävsjö kommun, nämligen tjänstepersoner i förvaltningarna 
och de politiskt valda ledamöterna i nämnderna. 

Om ett beslut ska tas som handlar om en skola förbereds 
ärendet först av barn- och utbildningsförvaltningen. Barn- 
och utbildningsnämnden tar sedan ett beslut i frågan och 
förvaltningen får tillbaka ärendet för att göra så som nämn-
den beslutade. I varje förvaltning finns det en förvaltnings-
chef som leder sin förvaltning och ansvarar för att besluten 
genomförs. 

Från förslag till  
beslut och handling

Det här behöver vi fixa!
Ett ärende kan börja på flera olika sätt:

Du som medborgare kan skicka in en 
synpunkt till kommunen om något du 
tycker borde åtgärdas. 

En politisk instans, till exempel en av 
nämnderna, kan ge ett uppdrag  
till ansvarig förvaltning att genomföra  
en åtgärd, göra en utredning eller starta 
ett projekt med mera.  

En förvaltning kan se behov av att en 
åtgärd genomförs och lyfter frågan till 
politiken. 

1

Vad, varför och hur?
Om ett ärende kommer in utifrån, till  
exempel från dig som medborgare, 
skickas det först till förvaltningen som 
har hand om det som ärendet gäller.

Förvaltningen bereder sedan ärendet till 
den nämnd de arbetar för. Att bereda ett 
ärende betyder att en eller flera tjänste-
personer på en förvaltning tar reda på 
fakta, förbereder information och ger ett 
förslag på vad de tycker bör göras. 

2

Så tycker vi att vi ska göra.
Förvaltningen presenterar det de förbe-
rett för den ansvariga politiska instans 
som ska fatta beslutet. Oftast är det 
nämnden men om ärendet är större eller 
övergripande kan det behöva skickas 
vidare till kommunfullmäktige för beslut. 

Endast övergripande och större frågor 
samt ett antal kategorier av ärenden 
som finns i kommunallagen behöver gå 
upp till kommunfullmäktige. Ett ärende 
som ska beslutas av kommunfullmäktige 
måste alltid gå igenom kommunstyrel-
sen enligt kommunallagen. 

3

Så gör vi!
Nämnden eller kommunfullmäktige 
bestämmer sedan om de vill besluta så 
som förvaltningen föreslagit. 

Förvaltningen får tillbaka uppdraget att 
genomföra beslutet. Men den politiska 
instansen har alltid det yttersta ansvaret 
för beslutet. 

4

Att Sävsjö stad fyller 75 har väl ingen missat. Men  
visste du att vi egentligen skulle kunna ha 3 000-årskalas? 
Människor bodde och verkade förmodligen redan under 
bronsåldern på platsen vi idag kallar Sävsjö kommun. Du 
kan hitta fornlämningar som gravfält, gravhögar, runstenar 
och stensättningar i kommunen från den tiden. Vi har helt 
enkelt en lång historia att vara stolta över.

Men då det är lite svårt att slå fast vilket år allt fak-
tiskt startade för att kunna fira Sävsjö som plats, så är ett 
75-årskalas för själva stadsbildningen minst lika festligt, 
eller hur?

Så vad är det vi firar? Jo, att Sävsjö stad bildades  
1 januari 1947, då socknarna Norra Ljunga och Vallsjö 
slogs ihop. Då fick Sävsjö sina stadsrättigheter. Historiskt 
betydde stadsrättigheter att en stad fick juridisk rätt att 
bedriva sin verksamhet, men i modern tid är det mer en 
titel utan rättslig betydelse. Från 1971 finns inga juridiska 
städer längre. Nu heter det kommun, men i födelsedags-
sammanhang är vi stolta över Sävsjö stad och firar förstås 
staden oavsett.

Och som vi har firat under året! Föreningsdag, kon-
serter, stadsfest, guidade vandringar och personalfest för 
kommunens medarbetare bland mycket annat. Hoppas du 
har varit med på ett eller flera av evenemangen. Och än är 
det inte slut. Vi firar året ut med diverse evenemang. 

Det är en pigg 75-åring vi firar i år. Grattis Sävsjö stad! 
Och grattis också vår lika pigga 3 000-åring…

Mer historia och evenemang
Vill du veta mer om Sävsjös historia? Vi samlat historiskt 
material på Sävsjös webbplats. Du hittar dit via sidan om vårt 
75- årsfirande. Här hittar du också alla evenemang. 

Mer historia hittar du också hos Sävsjö hembygdförening, på 
webbplatsen fornlamningar.se eller i de hembygdsböcker du 
kan hitta på biblioteket i Sävsjö. 

Sibbestenen tros ha rests av vikingen Olov 
och står i Vallsjö, strax utanför Sävsjö. 

savsjo.se/75 fornlamningar.se
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Bra att veta på vintern

När snön, kylan och halkan kommer behöver vi hjälpas åt för att se till att våra gator,  
gångvägar, cykelvägar och vägar blir säkra. Sävsjö kommun ansvarar för kommunala  
körbanor och flera av vägarna. 

Du ansvarar för att se till att det är skottat utanför ditt hus.

Tänk på att skotta trottoaren 
utanför ditt hus
Du som är fastighetsägare ansvarar för att hålla rent 
och halkbekämpa utanför dina fastigheter eller ditt 
hus, på den yta som används av gångtrafikanter. 

Om det finns snö och is som kan vara en fara för 
dem som går utanför ditt hus ska du ta hand om det 
så fort som möjligt. 

Skotta och lägg snön där den inte hindrar framkom-
lighet eller trafiksäkerhet. Det ska vara fri sikt i kors-
ningar och vid din utfart. Sanda om det behövs.

Se även till att inte snö eller istappar riskerar att falla 
ner från ditt tak och skada någon som går nedanför.

Om snömängden är så stor att kommunen plogat 
upp så att gångbanan utanför ditt hus är full av snö, 
behöver du inte skotta.

Snön – vårt gemensamma ansvar

Från vecka 44 i början av  
november till vecka 12 i mitten  
av mars finns det personal på 
gata- och parkenheten som har 
snöjour. Deras uppgift är inte 
bara att vara beredda vid snöfall 
utan även att hålla koll på prog-
nosen och göra en bedömning 
på om, när och hur en insats för 
snöröjning och halkbkämpning 
ska göras. En bedömning som 
kan vara svår.

– Det är alltid svårt 
att veta i förväg 
hur utfallet av ett 
snöfall blir. Prog-
nosen kan säga 

fem centimeter 
snö men sen kom-

mer det femton och det kan vara 
en stor variation mellan orterna 
i kommunen, säger Bo Ekros, 
arbetsledare för parkenheten. 

Det finns särskilda riktlinjer 
för när och hur gator och vägar 
ska plogas, för att arbetet ska ge 
bästa möjliga effekt för invånar-
na. Gångbanor och cykelbanor 
snöröjs och halkbekämpas först. 
Sedan kommer vägarna i en för-
bestämd ordning. Men oftast inte 
förrän det slutat snöa och snö-
täcket är cirka sju centimeter.  
– Generellt sett brukar vi inte 
ploga förrän snöfallet har slutat, 
för att inte behöva köra samma 
sträcka två gånger. Men det beror 
också mycket på hur vädret är och 

hur prognosen ser ut. Väntas det 
mildväder kanske vi avvaktar helt 
men väntas kyla efter snön kan 
vi behöva börja ploga även 
om det bara kommit 
en mindre mängd 
snö, förklarar Lars 
Fransson, arbets-
ledare för gatuen-
heten. 

Sävsjö kommun har 
hand om underhållet för gator, 
cykelvägar, torg och parkerings-
platser. Det innebär till exempel 
alla gator i Sävsjö och lokalgator-
na i övriga tätorter. Du som är 
fastighetsägare ansvarar för att 
ta hand om snön på trottoaren 
utanför ditt hus. 

Kommunen tar dessutom hand 
om flera av de enskilda vägarna. 
Med enskild väg menas oftast 
vägar som inte sköts av staten 
eller kommunen utan av exempel-
vis vägföreningar. Men i Sävsjö 
kommun har kommunen även 
hand om flera av dessa vägar. En-
skilda vägar som får statsbidrag 
och där Sävsjö kommun tar hand 
om vägen kallar vi driftsbidrags-
vägar. 

– Vi gör alltid vårt allra bästa för 
att göra vägar, gator, gångvägar 
och cykelvägar framkomliga och 
farbara för våra kommuninvåna-
re, säger Bo Ekros och avslutar 
med några sista goda råd i väntan 
på snöplogen:

– Ta höjd för att det kan ta längre 
tid att transportera dig när det 
snöat, ha bra skor om du ska ut 
och promenera och se till att ha 
godkända vinterdäck på bilen. 



Kommunala bolag

En del av den kommunala servicen i Sävsjö kommun sköts av kommunala bolag. 
Här kan du se vilka de är, vad de ansvarar för och hur du kontaktar dem om du 
har frågor kring deras service. 

Kretslopp Sydost (KSO)
Hushållsavfall, sophämtning, grovsopor,  
återvinningscentraler och trädgårdstunnan. 

020–40 43 00 
info@kretsloppsydost.se 
App: KretsloppSydost 
Webbplats: kretsloppsydost.se 

Savman
Nät och tjänster för  
bredband för internet- 
anslutning. 

0382–18 18 00 
info@savman.se 
Webbplats: savman.se 

Sävebo
Kommunalt bostadsbolag med  
lägenheter, bostäder och fastigheter.

0382–152 28 (felanmälan vardagar)  
savebo@savsjo.se 
Webbplats: savebo.se 
Felanmälan jourtelefon: 0746 - 200 415

SävsjöNäringsliv AB
Kontakt och nätverk för företag 
och näringsliv. 

0382–57 72 00 
info@snab.nu 
Webbplats: snab.nu 

Njudung Energi
Vatten och avlopp, fjärrvärme, 
elnät och elhandel.

0383–76 38 00 
info@njudung.se 
Webbplats: njudung.se

OBS! Återvinnings-
stationerna, där du 
sorterar och lämnar 
förpackningar, sköts 
av Förpackningsinsam-
lingen som inte är ett 
kommunalt bolag.
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Aktuellt från Sävsjö kommun

Drygt 130 yttranden 
kring översiktsplanen

Kommunens personal  
firades på Tillsammansfest

Arbetet med kommunens nya översiktsplan går 
vidare. Då samrådstiden tog slut i september hade 
Sävsjö kommun fått in fler än 130 yttranden från 
allmänheten.  
– Vi tackar för engagemanget! Det var också en bra 
uppslutning under våra samrådsmöten i kommunens 
tätorter. Det har varit intressant att få höra alla syn-
punkter och vi har fått ett ordentligt underlag för den 
kommande processen, säger Andreas Grennborg, 
samhällsplanerare.

Det nuvarande förslaget kommer nu att bearbe-
tas utifrån de synpunkter som kommit in och ett nytt 
förslag kommer sedan att gå ut på granskning under 
vintern. Då finns än en gång möjlighet för allmänhet-
en att lämna kompletterande synpunkterna. 

När förslaget går ut på granskning kommer du att 
hitta information på kommunens webbplats, i våra 
sociala kanaler och i lokalmedia. Översiktsplanen 
beslutas sedan i kommunfullmäktige.

Sävsjö kommun ingår i Energicentrum som erbjuder 
kostnadsfri energi- och klimatrådgivning för privatper-
soner, företag, organisationer och föreningar. 

Med utgångspunkt i dina förutsättningar får du hjälp 
att göra ett välinformerat val. Istället för säljsnack får 
du ärliga råd där teknik och omständigheter går före 
märke och leverantör.

Kontakta energirådgivningen via deras webbplats, via 
mejl eller via telefon. 

036-10 72 81

energicentrum@jonkoping.se

Behöver du energirådgivning?

energicentrum.se

Cirka 1 000 anställda inom Sävsjö kommuns 
verksamheter deltog på den stora personalfest som 
fick namnet Tillsammansfesten. Festen ägde rum 
i Sävsjö sporthall och var uppdelad på två kvällar, 
tisdag 25 och onsdag 26 oktober. Personalen bjöds 
på underhållning och middag. Under kvällen tacka-
des även personalen särskilt av kommundirektör Jan 
Holmqvist och kommunstyrelsens ordförande Stefan 
Gustafsson. De tackade inte bara för de tuffa åren un-
der pandemin utan för alla viktiga insatser som görs i 
vardagen, dagligen. 

Många medarbetare har hört av sig till ansvarig 
festkommitté för att tacka för festen. Festkommittén i 
sin tur hälsar tillbaka och tackar alla som deltog. 
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Öka omtanken, minska elen!
Om vi alla hjälps åt att minska vår elförbrukning sparar vi inte bara pengar. Vi kan också 
bidra till att priset på el sänks. Genom att använda mindre el och försöka jämna ut belast-
ningen på elnätet över dygnet kan vi också minska risken för att det blir avbrott. 

Sänk värmen inomhus. Släck lampor och stäng av apparater. Använd el vid rätt tid på  
dygnet. Använd mindre varmvatten. Undvik att använda saker som drar mycket el.  
Se över huset så att du behåller värmen. 

De här tipsen är hämtade från Energimyndigheten.  
På deras webbplats kan du läsa mer och få fler tips. 


