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Fyrtio dagar 
 som kommunchef
När jag skriver dessa rader har jag arbe-
tat nästan fyrtio dagar som kommunchef i 
Sävsjö kommun. Det har varit dagar fyllda av 
intensivt arbete, men också av välkomnande 
och introduktion till en för mig ”nygammal” 
kommun. Och som Sävsjöbo har det varit 
både intressant och lärorikt att få en inblick 
i den kommunala verksamheten ur mitt nya 
övergripande perspektiv.

I den här ledaren vill jag lyfta fram några 
av de inblickar i kommunal verksamhet som 
mina fyrtio första dagar bjudit på. Kanske lite 
udda perspektiv, men åtminstone med en sak 
gemensamt. Nämligen att de på olika sätt 
bidragit till att ge Sävsjö ett positivt varu-
märke.

En av mina första arbetsdagar besökte jag 
Familjebadet. Jag har varit där många gånger 
som badgäst, inte minst när mina barn var 
små. Men nu fick jag för första gången kom-
ma ner i källaren och se hela det maskineri 
som renar både luft och vatten i Familjebadet 
och som nu, efter 25 år, till viss del behöver 
bytas ut. Men när jag går där nere i källaren 
bland ventilations- och vattenrör tänker jag 
på att Familjebadet inte bara är en anlägg-
ning som betytt något för oss Sävsjöbor. 
Familjer från hela Småland har rest hit för att 
simma och bada, och när jag under senare år 
har arbetat i ett par av våra grannkommuner 
har jag mött många som uttryckt sin upp-
skattning över vårt Familjebad.

I förra veckan besökte jag Stockaryds-
terminalen, strax utanför Stockaryd. I anslut-
ning till stambanan och den nybyggda väg 
761, har Sävsjö kommun och ett antal lokala 
och nationella företag tillsammans skapat 
en råvaruterminal för omlastning av timmer 
och massaved, från lastbil till tåg och vice 
versa. Terminalen växte fram efter stormarna 
Gudrun och Pär och det skogsråvaruöverskott 
som då fanns. Terminalen ska givetvis gene-
rera ett ekonomiskt överskott, men den står 
också för en betoning av ett miljöperspektiv. 
Ett perspektiv där vi tillsammans bygger 
ett samhälle som i så stor utsträckning som 
möjligt använder icke-fossila energikällor där 
så är möjligt.

Den 23 september sändes ett reportage i 
Studio Ett (Sveriges Radio P1) om det inte-
grationsprojekt som lokala företag, arbetsför-
medlingen och Sävsjö kommun har deltagit 
i. Det handlade om att hjälpa människor 

med utländsk bakgrund att finna arbete 
och försörjning i vår del av landet och i vår 
kommun. Hittills har projektet haft fokus på 
företag inom gjuteribranschen, men nästa 
steg handlar om att föra över samma grund-
koncept till trähusbranschen. Projektet har 
rönt stor uppmärksamhet i hela Sverige och 
den 6 november är representanter från Säv-
sjö inbjudna till regeringskansliet för att dela 
med sig av sina erfarenheter på en konferens 
med fokus på ungdomsarbetslöshet. Under 
min första period i Sävsjö har också flykting- 
och integrationsfrågan hamnat högt upp på 
dagordningen av andra skäl. Just nu söker 
över tusen människor om dagen asyl i Sve-
rige. När jag har satt punkt för denna ledare 
ska jag direkt till ett möte som ska förbereda 
ett svar till länsstyrelsen och till Myndigheten 
för samhällskydd och beredskap kring vår 
kommuns beredskap att hjälpa till i arbetet 
med att ge alla asylsökande ett drägligt liv i 
Sverige under asyltiden.

Sävsjö är ett bra varumärke. Mycket av 
det beror på det goda arbete som utförs i 
kommunen, av företag, organisationer och 
enskilda individer. För mig känns det angelä-
get att vi tillsammans fortsätter bygga detta 
varumärke och ännu mer bidrar ännu mer till 
att Sävsjö blir känt som en kommun där det 
är bra att bo och leva i.

Jan Holmqvist 
Kommunchef
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Porträttet Att jobba med barn och 
ungdomar är det  
finaste jobbet
Barn- och utbildningschef 
Stefan Claesson har en 
gedigen erfarenhet från 
skolans värld. Efter att ha 
jobbat som lärare i 12 år, 
har han varit rektor inom 
grundskolan och gymnasiet 
och gymnasiechef för den 
största gymnasieskolan i 
Jönköping med 1500 elever.

Senaste jobbet, innan han kom 
till Sävsjö, var han chef för 
utbildning och arbetsmarknad 
i Jönköpings kommun. Det var 
dock en tjänst där han inte var 
chef över rektorerna, vilket 
han är nu. Det ser han som en 
fördel.

 — På det sättet är jag närmare 
verksamheten och det tycker 
jag är kul. 

Att det blev just Sävsjö som 
han sökte till som barn- och 
utbildningschef berodde till en 

del på att tjänsten innebar ett  
övergripande ansvar för hela 
barn- och utbildningsförvalt-
ningen. Men också på att han 
redan visste en del om Sävsjö.

— I länet har vi en skolchefs-
grupp med ett bra samarbete 
så jag känner ju både Jan 
Holmqvist (numera kom-
munchef i Sävsjö och tidigare 
skolchef i Värnamo) och Tord 
Du Rietz, före detta skolchef i 
Sävsjö. 

Privat är Stefan gift med Chris-
tina som är förskollärare och 
de bor på landet, några kilo-
meter utanför Jönköping. De 
har tre barn och fem barnbarn.

På fritiden tycker Stefan det är 
avkopplande att vara ute och 
titta på fåglar, han kollar gärna 
fotboll och spelar golf. Ett och 
annat spabad i badtunnan ute 
på gården blir det också. 

3 snabba med 
Stefan Claesson

Är det någon skillnad om du 
jämför dagens skola med 
hur det var på 1960-talet?
— Vi har en öppnare skola idag 
med en närmare och bättre 
kommunikation. Det är en stor 
skillnad. Jag tycker dagens 
skola är jättebra. 

Vilka utmaningar ser du för 
skolan?
— Det finns flera utmaningar 
och för att börja med förskolan 
så är det att möta det ökade 
behovet av förskoleplatser. Nu 
är det många som står i kö för 
att få en plats. 

— När det gäller grundskolan 
så är den största utmaningen 
att vi ska fortsätta förbättra 
våra redan goda resultat. Vid 
den senaste rankingen från 
SKL (Sveriges kommuner och 

landsting) var vi på plats 65. 
Men det kan bli ännu bättre.

— På Aleholm är det viktigt att 
så många elever som möjligt 
från Sävsjö kommun väljer att 
gå där. Då kan vi behålla kva-
liteten och fortsätta skapa ett 
riktigt bra gymnasium. 

— Att ge alla våra nyanlända 
en bra SFI-undervisning så fort 
som möjligt, är ytterligare en 
utmaning.

En övergripande utmaning 
är väl personalförsörjning-
en till skolan?
— Ja, att vi kan rekrytera be-
hörig personal inom alla våra 
verksamheter är oerhört vik-
tigt. Där är det betydelsefullt 
att vi kan vara en god arbets-
givare och betala bra löner och 
erbjuda en god arbetsmiljö. 
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Var sak på sin plats
Med jämna mellanrum händer det att det slängs 
allehanda skräp på kommunens ristippar, samt vid 
återvinningsstationerna som FTI tillhandahåller.

Det kan handla om rivningsvirke, husgeråd, möbler, 
farliga vätskor/avfall med mera, i varierande mäng-
der. Ibland är det motsvarande en släpkärra, andra 
gånger krävs det lastbil för att frakta bort allting.

Kommunens ristippar är belägna vid reningsverken 
i Vrigstad, Stockaryd och Rörvik samt vid Bräd-
gårdsgatan i Sävsjö. Här ska endast trädgårdsavfall 
lämnas men det är långtifrån det enda som dumpas 
där.

Uppstädning efter dumpning enligt ovan, är förenat 
med en hel del kostnader (personal, hjullastare, 
lastbil, transporter, administration med mera) och 
en illegal dumpning hamnar lätt över 10 000 kronor 
i totalkostnad.

I många av fallen kan man spåra skräpet via 
adresslappar eller adresser på kartonger.

Flishultstippen är gratis för alla kommuninvånare 
och det skulle spara mycket tid och pengar om 
skräp enligt ovan hamnade där direkt istället.

Kommunen polisanmäler all illegal dumpning.

På www.savsjo.se, Avfall och återvinning hittar 
du information om de olika avfallstyperna och var 
dessa ska lämnas. Här finns också en sorterings-
guide översatt till ett flertal olika språk.

Värt att veta
Lär dig mer
Besök www.savsjo.se för att lära dig mer om hur du 
kan vara med och hjälpa våra nysvenskar. Hjälpen 
kan bestå i att vara god man för ensamkommande 
barn, bidra med kläder eller vara medmänniska över 
en kopp kaffe på någon av mötesplatserna runt om 
i kommunen. Du hittar mer information genom att 
klicka på bilden med händer på kommunens webb-
plats.

Energirådgivning
Hur kan jag minska min energianvändning, spara 
pengar och samtidigt vara klimatsmart? Det är 
några exempel på frågor som Energicentrum A6 för-
söker hjälpa till att svara på. Energicentrum vänder 
sig till privatpersoner, föreningar, bostadsrättsfören-
ingar och företag.

På Energicentrum A6 är ingen fråga för liten – eller 
för stor – för att ställas. Du är lika välkommen dit 
när du ska byta värmesystem som när du bara vill 
veta hur mycket du kan spara på att byta till LED-
lampor.

Öppettider 
Måndag – Onsdag, 10–17 
Torsdag, 10-19 
Fredag, 10-15

Energicentrum A6  
Kompanigatan 4  
553 05 Jönköping

Telefon: 036–128 760
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Sävsjö kommun ska vara en bra 
plats att leva på och här ska man 
leva ett gott liv i livets alla ske-
enden. Gärna länge också.

Ja, det kan sägas vara utgångspunk-
ten - och målet! - när arbetet med 
kommunens nya utvecklingsstrategi 
nu har påbörjats. 

Den nya strategin ska antas av 
kommunfullmäktige under våren 
2016 och ska gälla 2016-2020, med 
utblick mot år 2030. 

Det är kommunchef Jan Holmqvist 
som leder arbetet tillsammans med 
utvecklingschef Kristin Nilsdotter 
Isaksson. Dessutom är Ines Alic, 
kommunikatör, och Marianne Sand-
berg, controller, med i arbetsgrup-
pen. Kommunens ledningsgrupp 
(som består av förvaltningschefer 
samt avdelningschefer på kom-
munledningskontoret) fungerar som 
en utvidgad arbetsgrupp och alla 
nämndsordförande bildar en refe-
rensgrupp. 

— Det här arbetet är en process, sä-
ger Jan Holmqvist och är tydlig med 
att det är viktigt med influenser från 
många olika håll. 

— Och då inte minst från medbor-
gare, näringsliv och organisationer i 
Sävsjö kommun.

Därför kommer man att gå ut med 
en enkät på kommunens webb-
plats, www.savsjo.se och även ha 
ett instagramkonto med hashtag-
gen #savsjokommun2030 där man 
kan lägga ut bilder på det man som 
medborgare tycker är särskilt viktigt 
att uppmärksamma, bevara eller 
förändra. 

Trots att arbetet bara är i sin linda 
finns det redan nu flera viktiga 
frågor som ska besvaras i den nya 
strategin. 

Hur kan den kommunala organisatio-
nen stötta näringslivet? 

Vilken kompetensförsörjning behövs 
för att vi ska arbeta så effektivt som 
möjligt?

Hur kan vi samverka bättre?

— Strategin handlar också om att 
skapa en tydlig vision, säger Kristin 
Nilsdotter Isaksson. Var ska vi vara 
år 2030. Visionen är dock politiker-
nas ansvar och det är viktigt att den 
är enkelt och tydligt formulerad. 

Under visionen ska det sedan finnas 
konkreta och nåbara mål för hela 
kommunkoncernen som sedan delas 
upp i strategiska utvecklingsområ-
den. 

Till skillnad från den tidigare utveck-
lingsstrategin blir det fler övergri-
pande mål och färre strategiska 
utvecklingsområden. 

— Det blir en spännande tid att vara 
med och forma den nya utvecklings-
strategin, menar Jan Holmqvist. Ef-
tersom omvärlden hela tiden föränd-
ras måste också vi i kommunen vara 
med och förändras och det är viktigt 
för oss att lyssna på vad vår omvärld 
har att säga. 

I den nya utvecklingsstrategin kom-
mer också en värdegrund att finnas 
för alla som arbetar i den kommu-
nala organisationen. En etisk grund 
för kommunens arbete finns redan, 
det är FN:s barnkonvention, reger-
ingsformen och kommunallagen som 
tillsammans utgör spelreglerna för 
hur en kommun får och bör agera.

Ny utvecklingsstrategi 
      på gång

Den gamla utvecklingsstrategin gäller från 2011-2015, med sikte på 2020. Den är indelad i tre avsnitt med ledorden 
Tillväxt, Tillsammans och Tillit. — En del av det som finns med i den gamla strategin kommer att finnas med i den 
nya också, säger utvecklingschef Kristin Nilsdotter Isaksson och kommunchef Jan Holmqvist.  
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#savsjokommun2030
Hur ser ditt Sävsjö ut år 2030?

Nu har du chansen att vara med och påverka 
hur du vill leva och bo i framtiden.

Under november kan du lämna dina tankar 
och ideér så här:

• Via enkät på www.savsjo.se

• Mejla kommun@savsjo.se, skriv Savsjokommun2030 i ämnes-
raden

• Använd taggen #savsjokommun2030 i sociala medier 
så att vi får ta del av dina tankar om  
det framtida Sävsjö kommun. Du hittar 
oss på Instagram och Facebook.

Nu finns vi på  

Instagram  
@savsjokommun

En bild 
säger mer än tusen ord
Vad tycker du är viktigt att uppmärksamma, 
bevara eller förändra i vår kommun? Ta en 
bild och skriv ner dina tankar. Tagga bilden 
med #savsjokommun2030

#SAVSJOKOMMUN2030
TYCK TILL
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Fototävling
Sävsjös naturpärlor

1

Fototävlingen Sävsjös naturpärlor avgjordes i slutet av sommaren. Allmänheten har un-
der sommaren skickat in foton på sina naturpärlor tillsammans med en beskrivning om 
varför just den platsen är en naturpärla för dem. En jury valde ut 20 foton som ställdes ut 
på stadsbiblioteket i Sävsjö under oktober.
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3
2

1
Skärsjö, Linus Englund
”En rofylld och stämningsfull bild. Skärsjö är 
en välbesökt pärla sommartid, som mestadels 
förknippas med sol, bad och barnslig glädje, 
men som fotografen här har fångat i en helt 
annan dimension. Pärlan visar här mått på 
sin mystik med dimman över vattnet och kos-
sans stilla lugn. En bild som man gärna dröjer 
sig kvar vid.”

Hetseryd, Lotta Claesson
”En vacker bild som förmedlar hopp och frid-
fullhet mitt i skogens mäktighet. Det natur-
liga ljuset kommer till sin rätta och kompo-
sitionen är fin i sin enkelhet. Både fotot och 
fotografens beskrivning summerar säkerligen 
mångas känsla när man vandrar runt i sko-
garna runt om i kommunen.”

Hattens naturreservat, Jan Gunnarsson
”En för juryn okänd men intressant pärla i de 
småländska skogarna. En unik plats där både 
ruset och lugnet verkar råda. Vi håller med 
fotografen om att denna artrika miljö är väl 
värd både ett besök och att lyftas fram.”

Övriga fotografers bidrag som var med 
på utställningen:
Esna Alic, Nina Samuelsson, Tania Apell,  
Hans Svensson, Lars-Olof Jägerteg,  
Monica Evertson, Hazze Eklöf

2

3
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Bättre resultat med 
motiverade elever
Hur ska man öka och behålla 
elevernas motivation på Aleholms 
gymnasieskola. Det är den röda 
tråden i det utvecklingsarbete 
som skolan ska påbörja under 
höstterminen. Och anledningen är 
glasklar.

— Vi når ingenstans utan motiverade 
elever, säger Johnas Stranne, en av 
Aleholms två rektorer. 

Som grund för utvecklingsarbetet 
finns en lokal arbetsplan som är inde-
lad i tre arbetsområden. 

Ökad återkoppling till samver-
kansplanen för skola och arbetsliv 
Skolan ska vara ännu mer kopplad till 
arbetslivet än vad den är idag. Det är 
kanske lite mer självklart i de yrkes-
förberedande programmen, där man 
faktiskt kan gå direkt ut i arbetslivet 
efter avslutad utbildning. 

Men Jonas menar att det är ingen 
omöjlighet att ha en ökad återkopp-
ling till näringslivet, även i de studie-
förberedande programmen. 

— Även där kan vi visa den praktiska 
nyttan av undervisningen, exempelvis 
inom matematik, och då ökar även 
elevernas motivation.

Vad krävs för att eleverna ska ta 
ansvar för sin utbildning?
Tanken är att kommunikationen mel-
lan lärare och elev ska bli ännu bättre. 
Det kommer bland annat att ske 
genom att lärarna ska återkoppla stu-
dieresultaten ännu mer till eleverna.  

— Ett sätt är att eleverna loggar in på 
vår lärplattform, där lärarna skriver in 
sina omdömen. På så sätt kan elev-
erna hela tiden följa hur det går för 
dem, berättar Johnas Stranne. 

Motivation genom bekräftelse
Skolan är en tydlig bild av hela sam-
hället och av hur vi människor fung-
erar. Liksom det är självklart att alla 
som arbetar behöver bekräftelse, så 
är det också självklart att skolelever 
behöver bekräftelse. Dels bekräftelsen 
av att bli sedd som människa, och 
dels att ens arbete blir bekräftat. Här 
kommer lärarna att använda sig av 
skuggning som metod. Det vill säga 
man är med på varandras lektioner 
och har sedan samtal kopplat till läs-
ning av gemensam facklitteratur. På 
det sättet kan man lära av varandra 
och förbättra sitt arbete. 

Aleholms utvecklingsarbete med 
den lokala arbetsplanen sträcker sig 
från hösten 2015 till och med våren 
2018. Och till planen finns förstås 
mål och mätpunkter kopplade till de 
olika arbetsområdena, så att man 
så småningom kan göra en ordentlig 
utvärdering. 

— Vi vill vara en lärande organisation 
som sprider goda exempel och reflek-
terar över det vi gör, säger Johnas. 
Om vi med vårt arbete och ganska 
enkla medel, når de elever som be-
höver lite extra omsorg så är det värt 
allt arbete.

Dags att beställa jullåda med närproducerade delikatesser!
Svårt att hitta årets personlapresent?
Årets jullåda innehåller bland annat prinskorv och senap från Stensåkra Chark, ekologiskt 
mjöl från Forsa Kvarn, ostkaka från Vrigstad Ostkaka, ost från Vrigstad Hemost, honung 
från Höglandets honung, saffranskaka från Rojos bageri, kycklingköttbullar från Qibbla Halal 
och champinjoner från Kristnarps Champinjoner.

Jullådan tas fram av SNAB tillsammans med livsmedelsföretagen och Aleholm och går att 
köpa både som företag och privaperson. En jullåda kostar 395 kronor exklusive moms.

Beställ din jullåda senast den  
1 december via mejl info@snab.se  
eller telefon 0382-57 72 00

Johnas Stranne, rektor på Aleholm.
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Mat som väcker minnen 
Det finns ofta många minnen för-
knippade med mat och bakverk. 
Esna Alic arbetar som projektse-
kreterare i Sävsjö kommun och 
kom till Sverige från Bosnien 
1992. Självklart har hon med sig 
många bak- och mattraditioner 
från sitt gamla hemland. Den 
underbart goda kakan baklava är 
en av dem. 

Esna brukar baka baklava till högti-
der, några gånger per år, och hennes 
recept kommer från hennes föräldra-
hem.

— Jag minns hur min mammas faster 
kom hem till oss för att baka baklava. 
Hon började med att göra egen filo-
deg och det tog nästan en hel dag. 
Hon brukade göra 20-30 ark deg, 
som sedan låg utspridda och torkade 
hemma i huset. 

— Först när degen hade torkat bör-
jade hon baka själva kakorna. 

Idag köper man degen färdig, men 
Esna menar att inget går upp den 
baklava som bakades i hennes barn-
domshem med hemgjord filodeg.  

— Det finns recept jag har stor re-
spekt för. Baklava är ett sådant och 
ostkaka är ett annat. 

Bosnisk baklava
Baklava är en sorts österländsk 
sötsak bestående till största del av 
filodeg, smör, socker och valnötter. 
Även andra typer av nötter, pistasch-
mandel och honung förekommer. Det 
som skiljer baklava från andra typer 
av bakverk är just degen. Den bakas 
med ark av filodeg.    

Ingredienser
500 gr filodeg 
3,5 dl smält osaltat smör eller blanda 
2,5 dl smör + 1 dl matolja

Blandning
500-600 gr valnötter finhackade 
(300g malda och 300g krossade) 
1 dl socker 
(1 tsk kanel) 
(½ tsk nejlikor)

Sockerlag
4 dl socker 
3-4 dl vatten saften av en citron

Smält smöret, eller blanda smör och 
olja, i en kastrull och håll det ljum-
met hela tiden. 

Smörj en långpanna (cirka 35x30 
cm), lägg ett filodegsark i botten och 
pensla det med smält smör. Fortsätt 
att lägga i 4-5 ark och pensla vart 
och ett med smör.

Blanda nötter och socker, smaksätt 
eventuellt med kanel och nejlikor. 
Bred ut blandningen på filodegsar-
ken i formen. Lägg över ännu ett ark 
filodeg och pensla med smör. Bred på 
nytt ut blandningen och gör likadant 
med resterande ark tills nötbland-
ningen är slut. Avsluta genom att 
lägga 3-4 omgångar ark av med 
filodeg. Pensla varje blad med smält 
smör. Det är viktigt att varje ark 
penslas väl, gärna med lite varmare 
smör/olja.

Jämna till kanterna med en vass kniv. 
Skär ut portionsbitar innan du gräd-
dar, gärna i sneda rutor. 

Grädda i medelstark ugn, cirka 180 
grader, i 45-60 minuter eller tills ka-
kan är vackert gyllenbrun.

Sockerlagen: Koka sockret, vattnet 
och citronsaften i 10 minuter. 

Häll den varma sockerlagen över ka-
kan när den svalnat. Låt den dra ett 
par timmar innan servering.

För att de övre arken ska ligga ner 
kan du lägga över en bricka som 
tyngd en stund.



Kommunalrådet

  har ordet
Att vara med på sina egna villkor
Innan jag började som kommunstyrelsens ordförande arbetade 
jag med vuxna, psykiskt funktionshindrade, inom daglig verk-
samhet i Sävsjö kommun. Det var ett stimulerande och roligt 
arbete där vi skapade många nya arbetsmöjligheter och spän-
nande aktiviteter för vår målgrupp. 

Eftersom jag också 
hade en musikutbild-
ning, så var en av 
aktiviteterna jag star-
tade, musikgruppen 
Ulster. 

Vi spelade countrymu-
sik och alla som var 
med, var med på sina 
egna villkor. Men alla 
spelade riktiga instru-
ment så det var inte 
”bara” en klapp- och 
klangorkester. 

De som var med kunde inte läsa, så därför hade vi ett smart 
system så att alla skulle veta när det var dags att byta ackord. 
Jag hade en pedal som var kopplad till färgade glödlampor som 
var monterade på en träbit som låg på golvet. Varje färg på 
glödlamporna motsvarade ett ackord, så när jag exempelvis 
tryckte på den gröna lampan så visste alla att det motsvarade 
ett F (givetvis hade en del tid gått åt innan för att lära in res-
pektive ackord).

På detta sätt kunde vi spela många låtar och kunde också ge 
konserter i flera olika sammanhang. Ulster blev uppmärksam-
mat i många tidningar och det gjordes även reportage om oss 
i radio och TV. Vi i gruppen svetsades samman och självklart 
växte vi alla av framgången. Efter att spelat tillsammans i näs-
tan 20 år upplöstes så småningom Ulster. 

En av de viktigasta lärdomarna jag tog med mig var hur bety-
delsefullt det är att alla får vara med och bidra med det som just 
den personen är bra på. 

Det är därför det är så viktigt att vårt samhälle och vår kommun 
i grunden tillåter oss att få växa och utvecklas i den jordmån där 
vi får möjligheter att blomstra och tillsammans vara med och 
skapa framtiden.

Vi människor är unika och olika, men alla behövs, var och en på 
sina egna villkor. 

Stefan Gustafsson

Kommunalråd


