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Tid för läxor och  
tid tillsammans

Ristipparna
öppnar!

Välkommen med ditt  
trädgårdsavfall.

Fältpedagogernas tips till tonårsföräldrar:
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På omslaget
På föräldraskapsutbildningen ABC-tonår får du som är  
vuxen konkreta tips samt möjligheter till samtal och  
diskussioner om vardagens utmaningar med din tonåring.  
Fältpedagogerna Ninni Stenhoff och Marita Johansson  
leder kursen som har blivit mycket uppskattad. På sidorna 
8–9 delar de med sig av sina bästa råd. 

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.

I detta nummer
Sidan 3
Samhällsinformatörerna i Kommunalhusets 
reception och växel arbetar för att ge bästa 
möjliga service direkt till dig.

Sidorna 4–5
Aktuellt från Sävsjö kommun:  
Årsredovisning från 2022 i korthet.    

Sidorna 6–7
Så funkar det i kommunen: Lär dig mer om hur 
du som invånare kan påverka och hålla dig upp-
daterad kring beslut som tas i kommunen. 

Sidorna 8–9
Få konkreta tips från fältpedagogerna för en 
god relation mellan vuxen och tonåring. 

Sidan 10
Bra att veta på våren:  
Ristipparna öppnar 15 april. Klipp ut och spara 
öppettider för hela säsongen.

Sidan 11
Kommunala bolag: Öppettider och kontakt- 
uppgifter för kommunala bolag, bland annat 
Kretslopp Sydost som nu förlänger sina öppet-
tider på återvinningscentralerna i Flishult och 
Vrigstad.

Sidan 12
Alehom bjuder in till öppet hus 30 mars. 

Så funkar kommunen
Du har väl inte missat vår serie ”Så funkar det i  
kommunen”? I den vill vi berätta och förklara hur  
olika saker fungerar. Vi har i tidigare nummer bland 
annat berättat om hur våra olika verksamheter är inde-
lade i förvaltningar och hur de styrs av olika nämnder. 

I det här numret kan du läsa om hur du kan göra för  
att ge synpunkter och förslag, hur du kan påverka och 
ta del av de beslut som tas. 

Har du en fråga eller ett ämne som du vill att vi tar upp 
och förklarar i den här artikelserien? Hör gärna av dig 
till oss via vår växel eller mejl.

Telefon: 0382–152 00

Mejl: kommunikation@savsjo.se
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Här får du svar direkt 

Kommunens tre samhällsinforma- 
törer har med åren blivit kända ansik-
ten och röster. För många är de den 
första kontakten med Sävsjö kommun. 

Sedan ett par år tillbaka har  
samhällsinformatörerna deltagit i ett 
projekt där de fått nya och djupare  
kunskaper om kommunens olika verk-
samheter. Syftet är att de ska kunna 
svara på fler frågor i en första kontakt 
utan att behöva koppla och hänvisa 
vidare.

− Vi som arbetar här tycker ju om att 
ge hög service och det känns bra att vi 
kan låta samtalen ta lite längre tid så att 
vi kan svara på fler frågor direkt, säger 
samhällsinformatör Annica Rostedt.

Allt kan de dock inte svara på.  
Vissa frågor som innehåller sekretess 
eller myndighetsutövning och utbetal-
ning av ekonomiskt bistånd med mera, 
hänvisas fortfarande till ansvariga 
handläggare. 

Under pandemin lärde sig allt fler 
människor att söka information själva 
på nätet. Det mesta som invånarna 
frågar om finns idag att hitta på Sävsjö 
kommuns webbplats. 

− Vi vet att många hellre vill chatta än 
ringa till oss så på sikt är tanken att vi 
ska aktivera den funktionen och vara 
mer tillgängliga även digitalt. Vi ut- 
vecklar våra arbetssätt och vår service 
hela tiden.

När du ringer kommunens växel eller besöker Kommunalhusets 
reception kan du få svar på de flesta frågorna direkt, utan att bli 
kopplad eller hänvisad till någon annan. 

Samhällsinformatörerna Annica Rostedt, Camilla Ribbholm och  
Camilla Andersson möter dig i Kommunalhusets reception.  
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Aktuellt från Sävsjö kommun

Årsredovisning 2022
I början av varje år sammanfattas kommunens ekonomi i en årsredovisning som visar siffror 
från föregående år. Här har vi sammanfattat och förklarat några av de viktigaste siffrorna. 
Du kan läsa årsredovisningen i sin helhet på Sävsjö kommuns webbplats. 

Så fördelas din skatt
Här kan du se hur budgeten fördelades under 2022 och hur 
många procent av det du betalar i kommunalskatt som går 
till de olika verksamheterna. 

Barn- och utbildningsnämnden 356 MKR 45 %

Socialnämnden   309 MKR 39 %

Kommunstyrelsen  
(Inklusive räddningstjänsten) 66 MKR    8 %

Kultur- och fritidsnämnden 28 MKR 4 %

Kommunstyrelsen  
(Teknisk nämnd)   26 MKR 3 %

Myndighetsnämnden    6 MKR 1 %

Överförmyndarnämnden    1 MKR >1 %

Revisionen   0,8 MKR >1 %

Valnämnden   0,4 MKR >1 %

Mark och byggnader 
490 MKR

Maskiner och inventering 
48 MKR

Finansiella tillgångar 
28 MKR

Lager 
13 MKR

Korta fodringar 
101 MKR

Bank 
177 MKR

Tillgångar och skulder
Sävsjö kommun har en stabil ekonomi med stor andel eget 
kapital. I den här balansräkningen för 2022 kan du se kom-
munens tillgångar på den här sidan och eget kapital och 
skulder på nästa sida. 

TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL

Siffrorna är avrundade och skrivs i miljoner kronor (MKR). 



Tillsammans i Sävsjö kommun

5

Bank 
177 MKR

Eget kapital 
578 MKR

Avsättningar för pension 
8 MKR

Avsättningar för deponi och sanering 
36 MKR

Långfristiga skulder 
49 MKR

Kortfristiga skulder 
189 MKR

Skatteintäkter  535 MKR

Generella statsbidrag  328 MKR

Övriga bidrag från staten  102 MKR

Taxor och avgifter  24 MKR

Försäljningsintäkter  18 MKR

Hyror och arrenden  14 MKR

Övriga verksamhetsintäkter  23 MKR

Kommunens intäkter
Sävsjö kommuns intäkter kommer från flera olika 
källor, bland annat från kommunalskatten men också 
från olika bidrag och avgifter.  

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Kostnader och investeringar
Löner och pensionskostnader är Sävsjö  
kommuns största enskilda kostnad. Under 
2022 hade kommunen en personalkostnad på 
635 miljoner kronor. 

Den största enskilda investeringen var  
den pågående renoveringen av Rörviks skola. 
Under 2022 har drygt 50 miljoner kronor 
lagts på renoveringen som beräknas vara klar 
i sommar.  

Även Hofgårdsskolan har fått en större  
investering i form av nya hemkunskaps- 
lokaler till en kostnad av 1,5 miljoner kronor.

Totalt har de olika nämnderna investerat 
för 93 miljoner kronor i olika projekt inom 
kommunens verksamheter. 



Tillsammans i Sävsjö kommun

6

Så funkar det i kommunen

Hur kan jag påverka kommunen?
I höstas kunde du rösta i kommunvalet och påverka hur Sävsjö kommun styrs. 
Men dina möjligheter att påverka tar inte slut där. Det finns många sätt för dig 
att göra din röst hörd även nu när det nya styret är på plats. 

Dialoger och enkäter
Gör din röst hörd genom att delta 
i medborgardialoger, landsbygds-
dialoger eller dialogmöten med 
föreningslivet när de anordnas i 
kommunen. Ibland skickar vi även 
ut enkäter och undersökningar som 
du kan svara på.

Samråd och granskning
Du kan påverka hur Sävsjö kommuns 
fysiska miljö ser ut genom att delta i 
samråd och granskning av detaljplaner, 
översiktsplanering och gestaltnings- 
program med mera. Dessa möjligheter 
till påverkan är lagstadgade enligt plan- 

och bygglagen. 

Kontakta en politiker
Kontakta politiker i kommunstyrelsen,  
kommunfullmäktige, i de olika nämnderna 
eller de politiska partierna. Kom med förslag 
eller diskutera de frågor som är viktiga för 
just dig. Alla politiker i Sävsjö kommun har 
en kommunal mejladress som du kan  
använda. (förnamn.efternamn@savsjo.se)

Engagera dig
Ensam är inte alltid stark. Om  
du vill påverka och har många  
tankar – fundera på att engagera 
dig politiskt eller i föreningslivet.

Samhällsbyggnadschef Emma Nordstrand 
diskuterade översiktsplan med besökare på 
Föreningsdagen i somras. 
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Lämna in ett medborgarförslag
Du som är folkbokförd i kommunen kan lämna in ett medborgar- 
förslag till oss. Medborgarförslag är en något mer formell process än 
att lämna en synpunkt eftersom beslut om ditt medborgarförslag all-
tid fattas av kommunfullmäktige. Du kan lämna förslag om allt som 
rör kommunens verksamhet eller frågor som vi ansvarar för. 

Möjligheten att lämna medborgarförslag styrs av Kommunallagen. 
Därför finns regler för hur det ska eller bör se ut. På kommunens 
webbplats savsjo.se kan du både läsa dessa och använda vår e-tjänst 
för att lämna medborgarförslag. 

Lämna en synpunkt
Du kan alltid lämna en synpunkt, ett klagomål eller ge beröm till 
kommunen. Det är med hjälp av dina tankar, idéer, klagomål eller 
felanmälningar som vi kan utveckla och förbättra kommunens verk-
samhet. Synpunkter behöver inte beslutas om av politiken och har 
därför en snabbare hantering än medborgarförslag. Om du lämnar 
in ett ärende till oss kan det ändå hamna på politikernas bord. Du 
kan även ställa din synpunkt till en tjänsteperson direkt eller be om 
att få din synpunkt skickad till rätt förvaltning. 

På savsjo.se hittar du vår e-tjänst Synpunkt Sävsjö. Du kan även 
mejla eller skicka in din synpunkt till kommunen eller dess  
förvaltningar. 

Hur vet jag vad kommunen beslutar?
På kommunens webbplats savsjo.se kan du hitta de protokoll som 
sammanfattar politikernas beslut i olika ärenden. Här kan du även få en 
förklaring på hur kommunen styrs och vilka politiker som har uppdrag i 
vilka nämnder. 

Du vet väl att du även kan delta på plats eller titta på webb-TV direkt 
när kommunfullmäktiges möten hålls? Du hittar ärendelistan för kom-
mande möte på vår digitala anslagstavla. På vår webbplats hittar du 
också sidan för webb-TV. 

Anslagstavla
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Fältpedagogernas  
råd till tonårsföräldrar:  
”Lys på det  
som fungerar”
– Fokusera inte på det negativa. Välj att se de små sakerna som fungerar och 
visa nyfikenhet på ett intresserat sätt – inte ett kontrollerande sätt. 

Det är några av de råd som fältpedagogerna Marita och Ninni ger i  
föräldraskapsutbildningen ABC-tonår.

De har lång arbetslivserfaren-
het som fältpedagoger i Sävsjö 
kommun. Marita Johansson och 
Ninni Stenhoff träffar ungdomar 
och tonåringar på skolor och på 
stan och menar att vi alla behöver 
hjälpas åt att finnas där för kom-
munens ungdomar.  
– Vi har ett ansvar som samhälle 
att möta våra tonåringar som 
goda förebilder, menar Marita 
Johansson. 

Marita och Ninni leder föräld-
raskapsutbildningen ABC-tonår. 
Utbildningen riktar sig till föräld-
rar eller andra vuxna som lever 
med en tonåring i. Deltagarna får 
se filmer, samtala och diskutera 
med varanda kring vardagslivet 
med en tonåring. 

Kursmaterialet är framtaget 
av Stockholms stad och Karo-
linska institutet och baserar sig 

på forskning och intervjuer med 
både vuxna och tonåringar. Ett 
av svaren från dessa intervjuer 
ligger pedagogerna särskilt varmt 
om hjärtat: 
– Det var en 16-årig kille som 
svarat att man som tonåring vill 
att föräldrarna ska ge beröm. Det 
känns varmt inuti även om man 
kanske inte visar det utåt, åter- 
berättar Marita. 

Mycket av utbildningen hand-
lar också om att ge beröm för det 
som fungerar i vardagen, i stället 
för att kritisera. Men det bety-
der inte att man inte ska sätta 
gränser. Ninni håller upp en bild 
som de använder på kursen. Den 
visar en gungbräda med stenar 
där det väger jämt mellan sidan 
med ”sätta gränser” och sidan 
med ”beröm, kramar, kärlek och 
tid tillsammans”. 

Det har hunnit bli två utbild-
ningar och fler planeras under 
året. Den som är sugen på att 
vara med kan göra en intresse- 
anmälan via kommunens webb-
plats och kurserna startar när det 
blir tillräckligt många anmälda.  
– Vi har haft väldigt nöjda 
deltagare som tyckt kursen varit 
givande och att det känts gott 
att få möta andra med samma 
vardagsbekymmer, säger Ninni 
Stenhoff.  

Marita poängterar att utbild-
ningen riktar sig till alla: 
– Man behöver inte ha särskil-
da problem och det behöver 
inte vara bara föräldrar som går 
utbildningen, det kan även vara 
andra vuxna som lever nära en 
tonåring och som vill ha råd och 
stöttning. Tonåringar behöver oss 
vuxna, även om de inte visar det, 
avslutar Marita Johansson.   
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Fakta om ABC-tonår
Gruppen består av cirka tio deltagare som  
träffas 2,5 timma, varannan vecka vid fyra  
tillfällen. Dessa tillfällen har olika teman:

1. Vara tillsammans – Hur kan vi skapa tid  
tillsammans för att umgås?

2. Bra samtal – Hur kan vi prata med varandra 
på ett bra sätt?

3. Välj en lugn väg – Hur kan jag behålla lugnet i 
en stressig vardag?

4. Hantera problem – Hur kan jag sätta gränser 
på ett bra sätt och stå kvar i mitt nej?

Vid utbildningstillfällena får deltagarna se filmer, 
vara med om rollspel, diskutera och fika tillsam-
mans. Det som sägs och diskuteras stannar i 
rummet. Alla ska kunna känna att de kan dela 
med sig och vara trygga med det.

Intresseanmälan hittar du via vår webbplats:

Tipslista 
Hitta tillfällen att göra saker tillsammans eller bara 
prata. Ett sådant bra tillfälle kan vara i bilen. 

Kompisar i chatten ÄR riktiga kompisar.

Var intresserad, inte kontrollerande.

Ge beröm för de små sakerna som funkar.

Ha kontakt med vännernas föräldrar även under  
högstadiet och gymnasiet. 

Var en förebild. Lägg exempelvis undan din egen 
telefon vid matbordet också. 

Hitta en tid tillsammans för läxor.

Låt tonåringen vara med och planera en  
bestämd tid och plats för läxor. Om det behövs, 
påminn när det är dags.

Tänk på att göra den här planeringen när  
det är lugnt, inte mitt i tjatet. 

Fråga om du ska förhöra eller hjälpa till på något 
sätt. Visa intresse. 

Ta dig tid att kolla igenom informationen från 
skolan på söndagskvällen inför veckan som 
kommer. 

Glöm inte att följa upp och fråga hur det gick på 
provet eller förhöret. Ge beröm: bra kämpat!

Reagera inte direkt med kritik om tonåringen är 
upprörd – börja med att säga ”berätta mer”. Du får 
veta mer om hur tonåringen upplever situationen och 
hinner fundera på hur du ska reagera.

savsjo.se/familjecentralen

Ninni Stenhoff och Marita Johansson ger 
tips och råd till dig som har en tonåring.
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Bra att veta på våren

Ristipparna öppnar
Ett säkert vårtecken i Sävsjö kommun är att ristipparna öppnar. De dagar och 
tider då tipparna är öppna är du välkommen att lämna ris, grenar, kvistar och annat 
trädgårdsavfall. Det är viktigt att det inte slängs annat avfall bland riset. Vi hjälps åt 
att ta ansvar så att vi kan behålla servicen med lokala ristippar.

Ristipparna drivs i samarbete med ideella föreningar i Sävsjö kommun.  
De är främst till för privatpersoner.

Sävsjö
Öppet: klockan 10.00–14.00

Hitta hit: Landy Vents tidigare lokaler, Hantverkaregatan 4 
i Sävsjö (intill Sävsjö Transport).

Bemannas av: ideella krafter från IFK Sävsjö.

Ristipparna 
har öppet:

15 april

29 april

13 maj

20 maj

3 juni

17 juni

1 juli

12 augusti

26 augusti

9 september

16 september

30 september

14 oktober

21 oktober

28 oktober

Rörvik
Öppet: klockan 10.00–12.00

Hitta hit: finns brevid reningsverket i Rörvik.

Bemannas av: ideella krafter från samhällsföreningen  
i Rörvik.

Stockaryd
Öppet: klockan 10.00–13.00

Hitta hit: finns brevid reningsverket i Stockaryd.

Bemannas av: ideella krafter från samhällsföreningen  
i Stockaryd.

2023 års  
öppettider. 
Klipp ut och 

spara!

Missa inte  
Skräpplockarveckan

Vecka 17 är det återigen dags 
för Skräpplockarvecka i hela 
Sävsjö kommun. Var med och 
plocka skräp i naturen och 
i våra samhällen. Mer info 
kommer du att hitta på vår 
webbplats savsjo.se när vi 
närmar oss. 



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
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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När ristipparna inte har öppet kan du 
lämna ditt trädgårdsavfall på Vrigstad 
och Flishult ÅVC (återvinningscentral). 
På ÅVC har du förstås även möjlighet att 
lämna annat avfall. Nu utökar Kretslopp 
Sydost öppettiderna för båda återvin-
ningscentralerna. Syftet är att du ska slip-
pa köa och få ännu bättre service på plats.

Utökade öppettider på ÅVC
Öppettider  
Flishult ÅVC (Vetlanda)

Måndag - tisdag  07.00-16.00

Onsdag  07.00-19.00

Torsdag – fredag  07.00-16.00

Lördag - söndag  09.00-15.00

Öppettider  
Vrigstad ÅVC (Sävsjö)

Tisdag  15.00-19.00

Torsdag   15.00-19.00

Lördag  09.00-15.00
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30 MARS  
17.00 – 19.30

Öppet husÖppet hus

Aleholm fyller 30 år!  
Har du pluggat eller undervisat här? 
Eller är du nyfiken på hur vi har det  
på vår fina gymnasieskola?  
Vi välkomnar alla till öppet hus!

Besök våra utbildningar  
och träffa samarbetsföretag  
för våra praktiska program. 

Handla av våra UF-företag  
och i vårt café. Där kan du  
dessutom vara med och rösta  
fram vår egna bakelse! 

Välkommen!

aleholm.se


