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På omslaget
Vi vågar påstå att jubileumsfirandet av Sävsjö 75 år under 
Föreningsdagen och Sävsjö stadsfest blev en riktig full-
träff. Många privatpersoner och föreningar har lämnat 
kommentarer på våra sociala medier om att de gärna ser 
evenemangen återkomma. 

För dig som missade årets festligheter har vi samlat två 
uppslag fulla med bilder från torget och området bakom 
Kulturhuset. 

Tack alla ni som kom och alla ni som bidrog!

Sidorna 8–11

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.

Här kan du som förälder  
tanka energi och inspiration 
Rullar livet på lite väl fort och du undrar hur du ska få 
livspusslet att gå ihop med alla aktiviteter, jobb och hem 
och samtidigt vara en bra mamma eller pappa? 

På Familjecentralen i Sävsjö erbjuds flera olika kurser för 
dig som är förälder. Här kan du träffa andra i samma situ-
ation, samtala och få strategier och verktyg för att stärka 
ditt föräldraskap i en stressig vardag. 

Sidorna 14–15

I detta nummer
Sidan 3
Än är inte firandet slut! Det meddelar kultur- 
och fritidschef Anders Varga. Jubileumsåret för 
Sävsjö 75 år fortsätter året ut. 

Sidorna 4–7
Så funkar det: Hur fungerar egentligen arbe-
tet och beslutsvägarna i Sävsjö kommun? Följ 
vår serie ”så funkar det i kommunen”. I det här 
numret berättar vi bland annat vad som händer 
nu efter valet 11 september.   

Sidorna 8–11
Föreningsdagen och Sävsjö stadsfest i bilder.

Sidan 12
Bra att veta på hösten: När kvällarna blir  
mörkare blir det allt viktigare med bra belys-
ning. Läs om hur du kan ansöka om bidrag för 
gårdsbelysning och anmäla om gatlampor gått 
sönder. 

Sidan 13
Aktuellt i Sävsjö kommun: Du som fyllt 75 år 
och inte redan har stöd från kommunen erbjuds 
nu ett gratis hembesök.

Sidorna 14–15
Aktuellt i Sävsjö kommun: Nu finns det en 
e-tjänst där du kan anmäla intresse för att gå en 
föräldraskapskurs. 

Sidan 16
Funderar du på att göra en nystart för bättre 
hälsa den här hösten? Du vet väl om att du kan 
få råd och stöd via Hälsocenter?

Firandet 
fortsätter
Festen är inte över! Sävsjö stads 75-årsfirande fortsätter året ut. 
Missa inte författarkväll, hoppborgskalas och festkonsert med 
Operans vänner.

Sävsjö stad har firats mer eller mindre under hela året med olika akti-
viteter, så som det anstår en populär 75-åring.  Det har funnits något 
för alla, stora som små, på landsbygd och i stan. Men festligheterna är 
långt ifrån över. Här kommer ett urval:

Vad sägs om författarafton med deckare- och spänningsförfattaren 
Christina Larsson, född i Hylletofta? Hon berättar om sitt skrivarliv på 
Sävsjö bibliotek 27 oktober. Den 22 oktober blir det hoppborgskalas, 
då hela Hofgårdshallen fylls med hoppborgar för alla barn mellan 2 
och 12 år. Och den 12 november kan du lyssna till musik i världsklass, 
då Wiener Salon Virituos framför klassisk musik i Kulturhuset tillsam-
mans med de lokala sångarna Pär Nilsén, Susanne Rydén, Wolfgang 
och Annika Veith. Vill du hitta fler evenemang och fortsätta firandet 
tillsammans med oss? Besök visitsavjo.se, där du hittar det mesta som 
är på gång i Sävsjö kommun.

Vi kan förstås inte nämna Sävsjö 75 år utan att ta med höjdpunkten i 
firandet - den minst sagt lyckade 75-årslördagen i början av september 
med föreningsdag och stadsfest. Anders Varga, kultur- och fritidschef, 
tillika festgeneral, är stolt och nöjd:

– Det var en riktig succé, säger han. Mycket tack vare det fantastiska 
arbetet från alla ideella krafter. Vi har fått så mycket posi-

tiv respons och jag vill verkligen tacka alla som bidragit 
till den här fullträffen! Men som sagt – firandet är inte 
över. Nu under hösten och vintern kommer efterfes-
ten och den blir jättebra!
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Efter valet:  
Vad händer nu?

SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUARI FEBRUARI

Valdag 11 september. Kommunens 
röstmottagare gör en preliminär 
rösträkning på kvällen. Rösterna 
skickas sedan till Länsstyrelsen i 
Jönköpings län. 

Länsstyrelsen gör en slutgiltig 
rösträkning och rapporterar 
resultatet till Valmyndigheten. 

Baserat på valresultatet utser 
länsstyrelsen ledamöter och 
ersättare till kommunfullmäk-
tige i länets kommuner. 

Det nyvalda kommunfullmäktige 
sammanträder för första gången i 
slutet av oktober. Då utses ordfö-
rande för kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige utser 
ledamöter i nämnderna,  
kommunstyrelsen, kommunala 
bolag, revision samt övriga 
kommunala representanter. 

De nyvalda nämnderna har 
sammanträde för första 
gången. 

Kommunen ansvarar för 
frågor som rör din vardag, exel-
pelvis skola, äldreomsorg, soci-
altjänst, bygg- och miljöfrågor 
samt samhällsplanering. Det finns 
lagar som säger att en kommun 
måste jobba med vissa saker men 
kommunen kan också driva verk-
samheter som är frivilliga och inte 
obligatoriska enligt lag.  

En kommun styrs av politiker 
som väljs i valet vart fjärde år. 
Kommunens högsta beslutande 
organ är kommunfullmäktige, 
som kan liknas vid kommunens 

”riksdag”. Kommunfullmäktige 
i Sävsjö består av 39 ledamöter 
samt ett antal ersättare. 

Du som invånare väljer vilka 
politiker som ska sitta i kommun-
fullmäktige genom de allmänna 
valen som sker vart fjärde år. 
Mandaten (platserna) i kommun-
fullmäktige tillsätts enligt valre-
sultatet. 

Kommunfullmäktige tar 
beslut i de stora och övergripande 
frågorna, exempelvis hur budge-
ten ska fördelas till verksamheter-
na över året. De har inte möjlighet 

att fatta beslut direkt i alla frågor 
och därför har de kommunstyrel-
sen, nämnderna och kommunala 
bolag till hjälp som får ta hand 
om olika ansvarsområden.

Kommunens nämnder ansva-
rar för och fattar beslut i frågor 
som rör deras ansvarsområden. 
Nämnderna består av politiker 
som utsetts av kommunfullmäk-
tige. 

Kommunstyrelsen är också 
en nämnd. Den kan liknas vid 
kommunens regering. Kommun-
styrelsen ska leda och samordna 

Du väljer vem som styr

Så funkar det i kommunen

Hur fungerar egentligen det kommunala arbetet? Vem bestämmer vad? 
Vad gör politiker och vad gör tjänstepersoner? Under den här vinjetten ska 
vi i kommande nummer försöka förklara hur organisationen ser ut, hur 
beslut tas och vem som gör vad. Vi börjar med vad som händer i samband 
med och efter valet. 

Letar du efter statistik från valet?
I skrivande stund har alla röster ännu inte räknats. Därför väljer 
vi att inte presentera någon statistik för Sävsjö kommun i den här 
tidningen.

På webbplatsen val.se hittar du valresultat för både riksdag, region 
och kommun.

Gå till val.se och klicka på valresultat i menyn. Välj att se statistik 
för kommunval. Gå sedan till Jönköpings län och Sävsjö. 

val.se

nämndernas arbete. Den ansvarar 
inför kommunfullmäktige och 
håller uppsikt över att kommun-
fullmäktiges mål och beslut blir 
genomförda. Om en fråga ska tas 
upp i kommunfullmäktige ska 
kommunstyrelsen alltid behandla 
frågan först.  

Vilka politiker som ska sitta 
med i kommunstyrelsen och de 
andra nämnderna bestäms av 
kommunfullmäktige. De väljs allt-
så inte direkt av dig som invånare 
utan indirekt, genom att utses av 
de folkvalda politikerna. 
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Tar övergripande beslut
Här fattar politiker större och övergri-
pande beslut som rör hela kommunen.

Beslutar i sakfrågor
Politikerna i nämnderna fattar beslut i  
frågor som rör den verksamhet deras 
nämnd är kopplade till. 

Bereder ärenden och genomför beslut
Tjänstepersoner som arbetar på de olika förvaltningarna 
ser till att de beslut som tas i nämnderna genomförs och att det 
dagliga arbetet för en god service till invånarna fungerar. De 
förbereder också nya ärenden för beslut i nämnderna. 

Barn- och utbildningsförvaltningen
Planerar och driver arbetet med bland annat förskola, 

barnomsorg, skola och fritidshem.

Socialförvaltningen
Omsorg för familj, individ, äldre och personer med funk-
tionsvariationer samt sysselsättning, integration, rehabili-

tering och kommunal hälso- och sjukvård.

Myndighetsförvaltningen
Arbetar med verksamheter som rör bygg och bygglov, 

hälsoskydd, miljö, vatten och avlopp. 

Kommunledningskontoret
Här finns en övergripande lednings- och styrningsfunktion, 

men även stödfunktioner som kansli, ekonomi, personal 
och kommunikation. Dessutom utvecklingsavdelningen 

som exempelvis har hand om samhällsbyggnad.  Valnämnden

Serviceförvaltningen
Har hand om kosten på skolor och äldreboenden samt 

städ av kommunala lokaler, kultur- och  
fritidsverksamheten samt gata, park och skog. 

Kommunfullmäktige
Folkvalda lokala politiker.  

Fungerar som kommunens 
riksdag.

Utser 
ledamöter i 
nämnderna.

Kommunstyrelsen
Fungerar som kommunens 

regering men även som nämnd 
åt kommunledningskontoret och 
de frågor som rör gata och park 

inom serviceförvaltningen.

Bereder 
ärenden till 
fullmäktige.

Vem gör vad  
och var tas  
besluten?
I Sävsjö kommun finns, för-
utom kommunstyrelsen, sex 
olika nämnder. Varje nämnd 
ansvarar för sina olika områ-
den och rapporterar resultat 
till kommunstyrelsen. 

Det finns ingen teknisk 
nämnd i Sävsjö kommun.  
I stället är det kommun- 
styrelsen som beslutar i 
frågor som rör exempelvis 
parker. 

Det kan se ut som att be-
sluten och utförandet tar 
många och krångliga vägar 
men det är viktigt att det blir 
rätt. Mycket hänger ihop och 
vi måste få en helhetsbild för 
att ta rätt beslut.

I många lägen har vi en 
fördel av att vara en liten 
kommun. Vi har närmare till 
varandra och kan mötas och 
jobba tillsammans. 

Läs gärna mer om hur  
Sävsjö kommun fungerar på 
vår webbplats savsjo.se un-
der sidorna under rubriken 
Kommun och politik.  

Så funkar det i kommunen

Barn- och utbildnings-
nämnden

Socialnämnden

Kultur- och fritids-
nämnden

Rapporterar 
till kommun-

styrelsen. 

Myndighets- 
nämnden

Höglandets överförmyndarnämnd
(Gemensam nämnd med kansli i Vetlanda)

savsjo.se
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Bilder från en heldag av festligheter
Föreningsdagen och Sävsjö stadsfest

Lördagen den 3 september 
bjöd Sävsjö kommun på en 
solig och välbesökt heldag 
för att fira Sävsjö stad 75 år: 
Föreningsdagen och 
Sävsjö stadsfest.

Loppis, veteranbilar, hoppborgar, sockervadd, 
trollkarl och musikunderhållning – på Förenings- 
dagen fanns det verkligen något för alla!
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Många antog föreningarnas utmaningar och tävlade i 
Jubileumskampen. Varje avklarad aktivitet gav ett kryss på 
tävlingstalongen och vinnarna lottades sedan från lilla scen. 

På stora scenen på torget spelade 
både lokalt och nationellt kända 
band från tidig eftermiddag till sen 
kväll. Publiken kunde digga till allt 
från K-pop och covers till punk och 
heavy metal. 

Tack för att du kom!
Sävsjö kommun vill här även passa på att rikta ett stort tack till alla er som bidragit 
till denna dag. Engagerade föreningar, partier och företag, volontärer, teknik och 
ljud, restauranger och knallar och inte minst alla besökare! 
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Bra att veta på hösten

Dags att sprida ljus 
på gator och gårdar
Nu när kvällarna blir mörkare blir belysning allt vikti-
gare. Du kan anmäla till oss om en lampa i gatubelys-
ningen gått sönder. Men visste du att du också kan få 
bidrag för att sätta upp gårdsbelysning?

Sävsjö kommun har hand om gatubelysningen på alla kom-
munala gator i våra tätorter. Om du ser att en lampa gått 
sönder kan du anmäla det i vår e-tjänst Synpunkt Sävsjö 
som du hittar på vår webbplats savsjo.se. Du kan också ringa 
till vår växel. Det kan vara bra att veta att det är Trafikverket 
som har hand om belysning längs med genomfartsvägarna.

Om du har hus på landet kan du få bidrag från kommunen 
för att sätta upp en lampa utomhus. Bidraget gäller för 
fastighetsägare som bor på eller hyr ut fastighet på lands-
bygden. Du ser själv till att lampan sätts upp och kan sedan 
få ett bidrag på 75 procent av den totala kostnaden, upp till 
10 000 kronor totalt. Det finns regler kring vilken lampa det 
ska vara och hur den ska sättas upp för att du ska få bidrag. 
Mer information finns i den blankett som du använder för 
att ansöka. Blanketten kan du ladda hem från vår webbplats 
eller få hemskickad om du ringer till vår växel. 

Anmäl trasig gatubelysning eller sök bidrag
Via vår e-tjänst Synpunkt Sävsjö kan du enkelt anmäla en trasig lampa och peka ut 
på en karta var lampan finns. Gå direkt till sjalvservice.savsjo.se/synpunkt eller gå till 
savsjo.se och använd sökverktyget för att hitta sidan ”Belysning”. 

På sidan om belysning hittar du länk till e-tjänst för att anmäla trasig gatubelysning.

Du hittar även mer information och blankett för att ansöka om gårdsbelysning. 
 
Om du inte kan nå vår webbplats kan du ringa vår växel så hjälper vi dig.

0382–152 00 

savsjo.se Belysning

Aktuellt från Sävsjö kommun

Erbjudande om 
hembesök för  
dig över 75 år
Kanske har du redan fått ett brev 
hem som erbjuder dig ett gratis 
hembesök? Brevet skickas till alla 
som är 75 år eller äldre och inte har 
någon stödjande insats från kom-
munen i dag. Det är arbetsterapeut 
Johanna Bjerhag som står som avsän-
dare av brevet. 
– Vi vill berätta om alla olika typer av stöd som vi på 
kommunen kan ge både till dig som är pigg och aktiv 
och dig som behöver mycket stöd, berättar hon.

Brevet följs upp med ett telefonsamtal där den som 
vill kan boka in en tid för hembesöket.  
– Under ett hembesök kan vi också titta på om det finns 
något vi direkt kan göra i hemmet, för att till exempel 
minska risken för olyckor, säger Johanna Bjerhag. 

Hon hoppas nu att många ska nappa på erbjudandet. 
– Jag tror vi har en hel del stöd och gemenskaps- 
aktiviteter som många inte känner till. En del insatser 
ska först beviljas av en biståndshandläggare men det 
finns också många saker du inte behöver ansöka om.   
– Det kan både göra det dagliga livet lite enklare och 
lite roligare, säger hon.  

Stöd för en enklare vardag
Vid ett hembesök får du veta vilket stöd kommunen 
kan erbjuda. Vi har samlat informationen i en folder 
som vi tar med och som du kan titta i själv i lugn och 
ro och visa för anhöriga. Om du är anhörig och vill veta 
mer om vilket stöd som finns, kan du hitta information 
på vår webbplats savsjo.se eller få foldern hemskickad 
till dig genom att kontakta oss. 

Några exempel på stöd du kan få från kommunen:

 • Social samvaro på Mötesplatserna.

 • En syninstruktör hjälper dig sätta markeringar  
    i ditt hem för att lättare se trappsteg, knappar  
    och vred. 

 • Rehabilitering och hjälpmedel, så som rullator  
    och bostadsanpassning.

 • Anhörigstöd för dig som vårdar och stöttar en  
   närstående.

 • Fixartjänster i hemmet, så som snöskottning  
    eller hjälp att använda appar i din telefon.

 • Hemtjänst.

 • Avlösning i hemmet.

 • Trygghetslarm.

 • Dagverksamhet.

 • Du kan få ett mål mat hem till dörren.

 • För dig som behöver ett annat, tryggare boende  
    finns också flera olika alternativ. 

Om du inte fått brevet kan du kontakta oss  
direkt på följande telefonnummer: 

070–273 90 93

Stöd och omsorg i Sävsjö kommun

En enklare vardag  för dig som är äldre

I denna broschyr hittar du information om stöd och service  som Sävsjö kommun kan erbjuda dig. Vi kan hjälpa dig att  göra vardagssysslor lite enklare och minska risken för olyckor. Vissa insatser behöver du ansöka om hos biståndshandläggare. 

Visste du att du till exempel kan få 
hjälp att märka upp spisknappar 
om du har svårt att se?



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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I Familjecentralens lokaler på Västra järn-
vägsgatan i Sävsjö samlas flera verksamheter med 
barn och familj i fokus. Här finns allt från stöttan-
de samtal med kuratorer till lek, gemenskap och 
mysiga sångstunder i öppna förskolan. 

Som nybliven eller blivande förälder erbjuds 
du att vara med i en föräldragrupp med andra 
som fått eller ska få barn samtidigt. Men här finns 
också möjlighet till gemenskap för dig som varit 
förälder ett tag, bland annat genom olika föräld-
raskapskurser. Det är något som Catrin gärna vill 
slå ett extra slag för.

– Våra föräldraskapskurser är till för alla. Du  
behöver inte ha särskilda utmaningar med ditt 
barn, det handlar om att få prata med andra och 
få tips och verktyg för att få sitt föräldraskap att 
fungera i en stressig vardag, säger Catrin Krafft. 

Nya utbildningar startar kontinuerligt, när till-
räckligt många anmält sitt intresse. Och det kan 
du numera göra enkelt i en ny e-tjänst. 

Fakta om föräldraskapskurserna
Varje kurs brukar ha mellan sex och tio deltagande 
föräldrar. Barnen är inte med under utbildningen. Syftet 
med kurserna är att du ska känna en ökad trygghet i din 
föräldraroll, bli mer medveten om hur du fungerar och 
vilka behov ditt barn har. Kurserna bygger till stor del 
på samtal, gemenskap och att utbyta erfarenheter med 
andra i samma situation. Men du får också konkreta tips 
och verktyg som kan hjälpa dig i vardagen med ditt barn. 
Kursmaterialet är forskningsbaserat och kurserna leds 
av utbildad personal inom Sävsjö kommun. Kurserna är 
gratis. 

Just nu finns det möjlighet att gå dessa kurser:

ABC – Alla barn i centrum
För föräldrar med barn mellan 3 och 12 år. Fyra kurs- 
tillfällen varannan vecka på 2,5 timmar vardera, inklusive 
gratis fika. 

ABC-tonår
För dig som är förälder till barn mellan 13 och 18 år. 
Fyra kurstillfällen varannan vecka på 2,5 timmar vardera, 
inklusive gratis fika. 

Trygghetscirkeln
För dig med små barn mellan 0 och 6 år. Åtta kurs- 
tillfällen varje vecka på 1,5 timmar vardera inklusive 
gratis fika.

Lämna intresseanmälan i ny e-tjänst
Nytt för i höst är att du enkelt kan anmäla ditt intresse 
för någon av föräldraskapskurserna i en e-tjänst. När 
tillräckligt många anmält sitt intresse startas en kurs. 

Föräldraskapskurser ger 
stöd i en stressig vardag
Efter pandemi och sommaruppehåll är nu alla verksamheter på  
Familjecentralen i full gång igen.

– Det är så roligt att besökarna verkligen hittat tillbaka till oss.  
Det sprudlar av liv, säger Catrine Krafft, pedagog på öppna förskolan. 

savsjo.se/familjecentralenKursledare från vänster: Helen Flink, Annica 
Elgedin-Franzén, Cartine Krafft, Marita Johansson 
och Ninni Stenhoff. 

”Kursen innehåller mängder  
av aha-upplevelser”
Hej, Matilda Karlsson. Du och 
din make har gått föräldra-
skapskursen ABC. Vad var det 
som fick er att göra det? 
– Vi ville få mer kunskap om hur vi 
stärker våra barn och hanterar svåra 
situationer som kan uppstå. Ända 
sen vi fick vårt första barn har vi öns-
kat gå någon form av utbildning för 
att få mer förståelse och skapa bästa 
förutsättningarna för vårt barn. 

Vad fick ni ut av kursen? 
– Vi fick verktyg för att hantera 
och förebygga konflikter, kunskap 
i att stärka självkänslan hos våra 

barn och konkreta tips hur vi får en 
enklare och gladare vardag. Vi har 
helt klart fått ett nytt synsätt i hur 
vi på bästa sätt kan uppfostra våra 
barn. Kursen innehåller mängder av 
”aha-upplevelser”!

Vad vill ni skicka med till andra 
som funderar på att gå en kurs? 
– Att ta sig tid att gå på denna utbild-
ning ger er verkligen en fördjupad 
förståelse i att möta ert barn på bästa 
sätt. Om ni kan, rekommenderar vi 
att båda föräldrarna går. Det gav oss 
möjlighet att stötta varandra vid han-
tering av konflikter eller liknande. 

Pappa Jonatan och mamma Matilda med 
barnen Vilhelm och Hannes. Foto: Privat.
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Vi hjälper dig att  
lägga grunden för  
en hälsosam livsstil
Ditt sätt att leva har stor betydelse för din hälsa och livskvalitet. När du behöver hitta  
nya hälsosamma levnadsvanor kan du få coachning och stöd av ditt lokala hälsocenter.  
Hälsocenter är ett samarbete mellan Region Jönköpings län, Sävsjö kommun och en  
mängd olika lokala föreningar, organisationer och aktörer i kommunen.

Kontakta oss genom din vårdcentral eller direkt genom att mejla eller ringa. 

ida.claesson@savsjo.se 

0382–153 11


