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Aleholm

Innehåll

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 redaktionen på telefon 0382-152 00 
eller via e-post: kommunikation@savsjo.se

I detta nummer:

TEMA: En inkluderande kommun

Sidan 3
Vilken innebörd lägger vi egentligen i ordet 
inkludering? Det funderar kommunikationschef 
Pierre Klasson på.  

Sidan 3
Utökat erbjudande om hembesök ska ge fler 
kunskap kring boendefrågor.  

Sidan 4
Visste du att du som är över 65 år kan få hjälp 
med vardagstekniken av kommunens digitala 
fixare?

Sidan 4-5
Det är viktigt att du som är äldre känner dig 
inkluderad i samhället. Det tar Mötesplat- 
serna fasta på. Välkommen att ta del av  
aktiviteter och föreläsningar.

Sidan 8
Alla ska kunna läsa och förstå informationen 
som finns på Sävsjö kommuns webbplats. Under 
året har kommunikationsavdelningen genomfört 
ett stort arbete för att göra vår webbplats mer 
tillgänglig. 

På omslaget 
Sidan 6-7

Biträdande socialchef Lillemor Hultqvist
och Petra Lindemann, enhetschef på
SIA-enheten (sysselsättning, integration
och arbetsmarknad). Tillsammans minns 
de flyktingvågen 2014-2015 och
alla de människor som sedan dess fått
stöd att komma ut i sysselsättning.

Är alla med?
Sävsjö kommuns vision säger att vi ska vara 
Sveriges mest barnvänliga, gröna och inkluderan-
de kommun. Den här tidningen handlar om inklu-
dering. Det är ett stort begrepp som kan betyda 
många olika saker. För mig handlar inkludering 
främst om demokrati och jämlikhet. Om att inte 
dela upp människor i grupper utan ha en öppen 
och välkomnande attityd där alla människors rät-
tigheter och lika värde blir synligt.

För att ha en given plats i vårt samhälle ska du 
både ha möjlighet att bidra själv och ta del av det 
som samhället erbjuder. Det ska vara möjligt oav-
sett vilka kunskaper du har, oavsett vart i världen 
du är född och oavsett om du har kognitiva eller 
fysiska funktionsvariationer. Då är information 
avgörande. På kommunikationsavdelningen arbe-
tar vi med att utveckla kommunikationen så att 
den ska bli mer tillgänglig för alla. 

Några steg på vägen är att vi förenklar vårt 
språk och undviker onödigt svåra och långa ord. 
Texter ska ha tillräcklig storlek, videofilmer textas 
och det ska gå att få vår webbplats uppläst och 
översatt på olika språk. Längre fram i tidningen 
får du veta mer om vårt arbete.

Visst låter det både enkelt och självklart? I 
verkligheten är det ganska svårt. Hur kan man 
vara säker på att alla är med och kan delta på lika 
villkor?

Fundera gärna över vad inkludering betyder 
för dig och hör gärna av dig till oss med synpunk-
ter på saker vi kan göra annorlunda. 

Dags att välja  
gymnasieskola?
Sidan 9. Gymnasievalet närmar 
sig. Läs mer om de program som 
erbjuds på Aleholm i Sävsjö.

Njudung Energi 
Sidan 10-11. Njudung Energi 
tipsar om hur du kan sänka dina 
elkostnader. De berättar också om  
sitt arbete för inkludering. 

Framåtblick
Sidan 16. Socialchef 
Linda Björk, om allas 
lika värde.

Berätta vad det handlar om! 
– Projektet finansieras av Sävebo och 
Länsstyrelsen och heter ”Ett integrerat och 
hållbart liv i Sävsjö kommun”. Syftet är att 
öka kunskapen och förståelsen för rättig-
heter och skyldigheter i boendefrågor. Det 
kan handla om hyreskontrakt, att vårda 
sin lägenhet, trivsel och ordningsfrågor, 
men även sopsortering och återvinning. 

Vilka vänder det sig till? 
– Jag har arbetat länge med att hålla 
boskoleutbildningar för nyanlända famil-
jer och erbjuda hembesök för nyinflyt-
tade hos det kommunala bostadsbolaget 

Sävebo. Men nu vill jag nå ut till fler, även 
till familjer som hyr bostäder av privata 
bostadsbolag och uthyrare. 

Hur går det till? 
– Jag gör hembesök och har med en bo-
pärm med information. En del av materi-
alet finns översatt till olika språk. Vi går 
igenom informationen med hjälp av bilder 
och text, men gör även handgripliga saker 
som att kolla brandvarnaren och rengöra 
torktumlarens luddfilter. De får behålla 
pärmen efteråt. Ibland går det snabbt då 
hyresgästen kan det mesta. Ibland blir det 
långa samtal. 

Pierre Klasson 
Kommunikationschef,  
Sävsjö kommun

Hallå där, Barbro Sundbäck Davidsson!
Du är boendekonsulent på Sävebo och har precis tagit ett nytt steg i 
ert projekt kring integrering och hållbarhet. 

Öppettider
i Kommunal- 
husets växel och 
reception under 
julhelgen

Dag före afton, 
röd dag och  
klämdag:
Öppet klockan
8.00 - 13.00

Aftnar och röda 
dagar:
Stängt

Övriga dagar:
Öppet klockan
8.00 - 16.00
Lunchstängt: 
12.00 - 13.00

Jobba hos oss
Sidan 12-15. Vi bjuder på fyra sidor jobb-special. Här kan du läsa om:
• Lediga tjänster just nu.
• Bemanninsenheten – för dig som vill jobba i vår vikariepool. 
• Dags att söka sommarjobb. Läs om semestervikariat för sommaren 2022. 



Mötesplatserna
Brygghörnan • Söderhörnet • Träffpunkten • Allégården

Få hjälp av vår  
digitala fixare

Du som är över 65 år, har hem-
tjänst eller stöd genom LSS, kan 
få kostnadsfri hjälp med vardags-
teknik. 

Sävsjö kommuns digitala fixare, 
Henrik Gunnarsson, kan komma 
hem till dig och hjälpa dig att 
installera och komma igång med 
olika appar, ge råd om digitala 
tjänster, sociala medier eller 
andra kommunikationsverktyg i 
vardagen.

Beställ tjänsten genom att  
kontakta Henrik på telefon    
       0382-151 47
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Aktiva platser
att mötas på
Vi lever allt längre och många av oss är pigga långt upp i 
åren. Genom Mötesplatserna i Sävsjö kommun kan seniorer 
få tillfällen att mötas, få ny kunskap och trivas tillsammans.

Mötesplatserna riktar 
sig främst till seniorer. 
Verksamheten finns 
med som ett särskilt 
fokusområde i bilagan till 
kommunens utvecklingsstrategi 
under rubriken ”Alla får plats 
hela livet”. Här skriver Sävsjö 
kommun att arbetet med mötes-
platser för olika aktiviteter och 
intressen ska utvecklas. Under 
hösten togs ytterligare ett steg i 
den riktningen. 

Den 16:e november öppnade 
nämligen den nya mötesplatsen 
Allégården i Vrigstad. Byggna-
den utgör en av sidobyggnader-
na till före detta IM-hemmet. 
Med detta tillskott finns det nu 
mötesplatser i alla kommunens 
tätorter.

– Det är så roligt att vi äntligen 
kunnat öppna en mötesplats i 
Vrigstad. Det är en trevlig lokal 
som bland annat har en öppen 
spis. Den hoppas vi kunna tända 
en brasa i nu till vintern, säger 
Sara Fransén, enhetschef för 
Mötesplatserna.

En del kanske känner 
igen Sara i hennes roll 

som anhörigsamordnare. 
Men sedan i somras an-

svarar hon även för Mötesplat-
serna som nu också blivit mer 
samstämda.

– Våra sex aktivitetsledare delar 
nu på ansvaret att ha hand om 
träffarna och tanken är att de 
ska vara lite mer lika. Du som 
besökare ska kunna välja den 
dag i veckan som passar dig bäst 
och åka till den mötesplats som 
är öppen då, berättar Sara. 

Mötesplatsernas ledord 
är gemenskap, kunskap och 
aktivitet. Det innebär bland 
annat musikquiz, våffelcafé, 
föreläsningar och information 
om vilket stöd som finns att få 
genom kommunens olika verk-
samheter. Så här kring jul blir 
det luciafirande med musik.

Och saknar du något är du 
välkommen att tipsa.  
– Vi tar gärna emot förslag på 
vad våra träffar ska innehålla, 
säger Sara Fransén.

Måndagar Tisdagar Onsdagar Torsdagar

Jämna  
veckor

Träffpunkten i Rörvik 
klockan 14.00 - 15.30

Allégården i Vrigstad 
klockan 10.00 - 11.30

Brygghörnan i Sävsjö 
klockan 14.00 - 16.00

Ojämna 
veckor

Träffpunkten i Rörvik 
klockan 14.00 - 15.30

Brygghörnan i Sävsjö 
klockan 14.00 - 16.00

Söderhörnet i Stockaryd 
klockan 15.00 - 16.30

Hitta till Mötesplatserna
Brygghörnan, Västra järnvägsgatan 11 i Sävsjö

Söderhörnet, Lillgatan 1 i Stockaryd

Träffpunkten, Östra torggatan 1 i Rörvik

Allégården, Tegnérgatan 8 i Vrigstad

Kontakt
      Telefon 0382 - 152 22
Du når oss säkrast vardagar mellan  
klockan 9.00 - 11.00. 

savsjo.se/mötesplatserna

Till vänster: Rebecka Andersson, Christina Hjälmefjord-Gustafson och 
Christina Karlsson är tre av aktivitetsledarna på Mötesplatserna. 

Den nya mötesplatsen Allégården i Vrigstad.
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– Jag skulle kunna nämna hur många namn som 
helst på människor jag följt i många år, som krupit in 
i själen på mig och lämnat avtryck. En och annan öns-
kar jag att vi kunnat hjälpa mer, men många har jag 
fått se växa och hitta jobb på olika sätt, berättar Petra. 

Genom åren har Sävsjö kommun haft flera olika 
projekt som syftar till att ge stöd, kunskap, praktik 
och kulturell förståelse. Flera av dem lever kvar och 
Lillemor betonar att arbetet med integration varken 
började eller stannade vid flyktingvågen. 

– Vårt arbete handlar om att stärka individen, obe-
roende av språk, etnicitet, funktionsvariation, med 
mera. En del tror kanske att många människor vill 
leva på bidrag, men så är det inte. I grunden vill alla 
bli självförsörjande, och det försöker vi stötta dem i 
att bli, säger Lillemor Hultqvist. 

Petra Lindemann fyller i: 
– Ordet ”tillsammans” har fått en ny innebörd för mig 
sedan jag började jobba här. Det innehåller många 
olika delar och inkluderar varje enskild individ. 

Vill du veta mer om vilka projekt för 
arbete och integration som pågår just 
nu? Läs mer på vår webbplats.

Robel fick fast arbete  
på A-lackering
Robel Tesfgbrel kom från 
Eritrea till Sverige för sex år 
sedan. Genom Sävsjö kommuns 
SIA-enhet arbetade han på parken-
heten i flera år, samtidigt som han lärt sig språket 
och kulturen. Under tiden hägrade målet att hitta ett 
passande jobb inom industrin. För drygt ett halvår 
sedan kunde enhetschefen på SIA, Petra Lindemann, 
hjälpa honom att få in en fot. 

– Petra hjälpte mig så att jag fick praktik under två 
veckor på A-lackering, berättar Robel.  

Under praktiken fick han lära sig hur kan skulle göra 
och sedan fick han en sex månaders anställning. Nu 
har han precis blivit fast anställd och är jätteglad.

– Jag trivs jättebra. Det är trevliga arbetskamrater, 
säger han. 

Li
lle

m

or H
ultqvist

Pe
tra

 Li
ndemann

Under åren 2014 och 2015 fick Sävsjö kommun många nya invånare.  
En del av dem stannade kvar, andra flyttade vidare. Lillemor Hultqvist och  
Petra Lindemann minns flyktingvågen och de människor som tack vare stöd  
och egen drivkraft lever nya liv i vårt samhälle.  

Den allt mer upptrappade konflikten i Mellanöstern 
gjorde att många människor tvingade fly sina hem. 
Redan under hösten 2014 började det som sedan kom 
att kallas den stora flyktingvågen. 

Lillemor Hultqvist arbetade då som funktions-
chef för SIA-enheten på Sävsjö kommun. SIA står för 
sysselsättning, integrering och arbetsmarknad, men 
Lillemor pratar hellre om inkludering och delaktighet 
är om integration. 

– Det handlar om att alla ska kunna ta del av och 
bidra till samhället, säger hon. Och det, menar hon är 
ett långsiktigt arbete som är lika aktuellt nu som då.

– Jag kommer ihåg busslasterna som kom en mörk 
och regning lördagskväll i november till ett av våra 
evakueringsboenden. Familjer kom med allt de ägde 
i svarta plastsäckar. Det var en blandad känsla av 
förtvivlan och hopp, minns Lillemor. 

Vandrarhemmet och Sävsjö camping hade ställts i 
ordning för att kunna ta emot människorna som kom. 
De skulle få en plats att landa på i väntan på vad som 

skulle hända härnäst. Mottagandet var ett statligt 
uppdrag och Sveriges kommuner fick ta emot efter 
den kapacitet som fanns tillgänglig. 

– Utmaningen då var att hitta sängar, sovplatser och 
ordna med personal. Många privatpersoner ställde 
upp, flera tog emot flyktingar i sitt hem och hela civil-
samhället gjorde verkligen en fantastisk insats. Alla 
orter var engagerade, berättar Lillemor. 

Så småningom stängdes evakueringsboendena och 
HVB-hemmen för ensamkomna flyktingbarn ner. 
I dag kommer endast ett fåtal nyanlända till Sävsjö 
kommun. Men arbetet med inkludering och syssel-
sättning har inte stannat av. 

I dag jobbar Lillemor Hultqvist som biträdande 
socialchef med ett övergripande ansvar. Frågorna 
kring inludering fortsätter att vara viktiga, inte minst 
genom SIA-enheten. Sedan några år tillbaka är Petra 
Lindemann enhetschef. Genom SIA:s många olika 
projekt har hon mött flera av dem som kom hit och 
som stannade efter flyktingvågen. 

”Ordet tillsammans fick en 
ny innebörd för mig”

savsjo.se/jobbhuset
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YRKESPROGRAM:

Bygg- och anläggningsprogrammet 
För dig som är kreativ och vill arbeta med händerna. 
Programmet ger den praktiska och teoretiska grunden 
för att arbeta i byggbranschen. Aleholm har ett nära 
samarbete med BYN, Byggbranschens Yrkesnämnd 
som rekommenderar skolan. Du kan välja mellan 
inriktningarna måleri, husbyggnad eller mark- och 
anläggning. 

Industritekniska programmet
Är du nyfiken på teknik och vill lära sig mer om mo-
dern industriteknik och produktion? Då passar detta 
program. Efter examen kan du arbeta som svetsa-
re, robotsvetsare, CNC-operatör och mycket annat. 
Programmet har samarbete med lokala företag inom 
branschen.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet
För elever som är kreativa och vill arbeta med händer-
na. På Aleholm kan du läsa inriktningen bageri och 
konditori och efter examen kan du arbeta som bagare 
eller konditor. 

Vård- och omsorgsprogrammet 
Här är ingången till ett arbete där du möter många 
människor. Du får en yrkesutbildning som gör dig ef-
tertraktad på arbetsmarknaden. Programmet ger också 
möjlighet till fördjupningsval efter dina intressen.

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE  
PROGRAM:

Naturvetenskapsprogrammet 
Programmet som öppnar alla dörrar. Passar dig som 
vill lära dig mer om människokroppen, ämnens upp-
byggnad, naturens fenomen och hur vi kan skapa en 
hållbar utveckling. Programmet förbereder dig för 
högskolestudier inom naturvetenskap, matematik och 
teknik.

Teknikprogrammet 
Här är programmet för dig som vill lösa framtidens 
problem. Tekniken kan inte ensam lösa problemen, 
men nästan alla problem vi möter behöver teknik för 
att kunna lösas. Programmet förbereder eleverna för 
högskolestudier inom teknik, naturvetenskap och 
matematik. 

Samhällsvetenskapsprogrammet 
Här får du utveckla dina kunskaper om samhällsför-
hållanden i Sverige och världen och förändringar över 
tid och rum. En bred utbildning som ger stora möjlig-
heter för fortsatta studier på högskola.

Ekonomiprogrammet 
För dig som är företagsam och vill lära dig mer om 
entreprenörskap och företagande. Genom att läsa till 
Diplomerad gymnasieekonom ges ökade möjligheter 
att arbeta direkt efter studenten. På både samhällsve-
tenskaps- och ekonomiprogrammet kan du välja vår 
kriminologiprofil!

Våra program
På Aleholm kan du som elev välja mellan åtta nationella program 
med olika inriktningar. Du kan alltid läsa till högskolebehörighet även 
om du  väljer ett yrkesprogram.Webben ska vara 

till för alla

Vi har  
en plan

Den Europeiska unionen be-
slutade 2018 att alla nya webbplat-
ser och appar som myndigheter 
ansvarar för ska vara tillgängliga 
från och med den 23 september 
2019. Förslag på att kravet även 
ska gälla privata organisationer, 
som företag, utreds på EU-nivå.  

Men vad är en tillgänglig webb-
plats? Jo, på samma sätt som vi 
arbetar för att fysiska platser ska 
vara tillgängliga för alla oavsett 
behov, ska samhällets digitala 
tjänster också vara det.

Tillgänglighetsdirektivet, som 
det kallas på EU-nivå, påverkar 
därför kommunens webbplatser. 
Och för närvarande pågår ett stort 

arbete med omstrukturering och 
utveckling av webbarna för att 
göra dem tillgängliga för alla.

En tillgänglig webbplats är en 
webbplats som är lätt att uppfatta 
och urskilja innehållet på. Språ-
ket ska vara lätt att ta till sig och 
webbplatsen ska vara säker. 

De här principerna bryts 
sedan ner i en mängd riktlinjer 
för tillgängligt webbinnehåll som 
förkortas utifrån dess engelska 
namn, WCAG. För en användare 
med nedsatt syn är det exempel-
vis viktigt att det finns tillräckliga 
kontraster på webbplatsen, men 
allas behov ska uppfyllas så att alla 
ska kunna förstå. 

Detta gör vi för att vår 
webb ska vara mer  
tillgänglig
Vi ser till kontrasten mellan text 
och bakgrund är tillräcklig. Bra 
kontrast mellan text och bakgrund 
är viktigt för läsbarheten, särskilt 
för användare med nedsatt synför-
måga.

Vi arbetar för att alltid skriva texter 
som är lätta att förstå. Texterna ska 
vara enkla och begripliga för att 
kunna läsas och förstås av ett stort 
antal läsare.

Vi ser till att den som behöver få 
sidan uppläst med en skärmläsare 
ska förstå hela innehållet. Det inne-
bär bland annat att allt innehåll 
som inte är text, beskrivs med text. 
Till exempel ska en bild alltid ha 
en beskrivning i text som uppläs-
ningsfunktionen kan läsa och som 
berättar vad bilden innehåller. 

Världen blir allt mer digital. När allt fler tjänster flyttas från 
fysiska kontor in till den digitala världen är det viktigt att du 
kan navigera och förstå innehållet i tjänsten.  

Samarbete med Östers IF
Aleholm har sedan hösten 2021 ett samarbete med  
Östers IF. Du som läser vid fotbollsgymnasiet på  
Aleholm kan träna fotboll på skoltid tillsammans  
med ledare från Östers IF i Sävsjö och i Växjö.

Nyhet: Motocross, enduro och innebandy
En nyhet från 2022 är att Aleholm utökar sin idrottsprofil  
med ett nytt riksidrottsgymnasium med motocross och  
enduro samt att du kan satsa på innebandy på skoltid i  
samverkan med lokala innebandyklubbar.

Visste du att...
...alla skolor i Sävsjö kommun har en likabehandlingsplan som beskriver hur de 
arbetar för att förebygga diskriminering och kränkningar i skolan? Likabehandling i 
skolan innebär att alla barn och elever ska få samma möjligheter utifrån sina egna 
förutsättningar.
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Elpriserna är just nu 
höga. Därför tipsar 

vår elhandlare 
Anton Petersén 
om vad du kan 

tänka på inför den 
kyligare årstiden. 

– Man brukar säga att rörligt 
avtal är billigare över tid, men just nu 
när marknaden ser ut som den gör, 
rekommenderar vi att du kollar på ett 
fast avtal. Då vet du vad du har att för-
vänta dig, och du får inga obehagliga 
överraskningar, berättar Anton. 

Ett bra tips är att se över ditt förbruk-
ningsmönster. Generellt gör vi av med 
mer el under vinterhalvåret och då är 
det läge att tänka till och se över vad 
man kan göra själv. 

– Se till att dina fönster och dörrar är 
täta, så ingen onödig kalluft smyger 
sig in. 

– Testa att sänka din inomhustem-
peratur något, en grad minskar din 
energianvändning med 5 procent.

– Se till så att du har rätt temperatur i 
din kyl och frys, de bör ligga på +4 och 
-18 för att vara som mest energisnåla. 

– Fundera om inte en vintersäkring av 
ditt elavtal vore ett bra alternativ. Det-
ta är precis som det låter, en fastpris-
säkring av ditt avtal under månaderna 
november till mars.

Många undrar såklart vad de här höga 
elpriserna beror på. Anton förklarar 
att det främst beror på mindre gynn-
samma väderförhållanden i kombina-
tion med höga bränslepriser. Om det 

visar sig bli en mild vinter kan priser-
na komma att hamna på en rimligare 
nivå. Skulle det dock bli en kall vinter, 
finns risken att priserna stiger ytterli-
gare. Detta är alltid svårt att spekulera 
i, men man brukar generellt säga att 
elpriserna brukar lätta med vårfloden, 
som brukar komma runt påsk. 

Kontakta oss
Vår kundservice har öppet för dig  
vardagar 8-16, lunch 12-13. 

Skicka e-post info@njudung.se, chatta med oss på 
njudung.se, ring 0383-76 38 00 eller besök oss på 
Upplandavägen 16 i Vetlanda.

Social hållbarhet
Hållbarhet är ett av våra ledord på Njudung Energi och 
då är social hållbarhet en stor del. Detta innebär bland 
annat att vi strävar efter att vara en inkluderande, tole-
rant och jämlik arbetsgivare. 

– Vi vill att det ska vara ett schysst klimat hos oss. En arbets-
plats som erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med god 
kultur och samarbete, där våra medarbetare mår bra och kan 
växa och utvecklas över tid. Vi är måna om att jobba utifrån 
vår vision och fokuserar på just begreppet tillsammans, säger 
Susanne Hedberg, HR-chef på Njudung Energi.  

För att förmedla rätt budskap och känsla krävs det att vi 
jobbar aktivt och återkommande med dessa frågor, därför 
har vi med i vårt målarbete att främja just likabehandling. Vi 
har under hösten arbetat med normer och jargong på våra 
arbetsplatsträffar, just för att öka medvetenheten.

– I vår medarbetarundersökning som vi skickar ut årligen har 
vi möjlighet att faktiskt se hur våra medarbetare upplever 
arbetsmiljön, med områden som bland annat likabehand-
ling. Det ger oss ett bra underlag som vi sedan utvärderar och 
jobbar vidare kring under året, berättar Susanne. 

Hållbarhet och därmed social hållbarhet är en viktig del i 
att vara en attraktiv arbetsgivare och en förutsättning för vår 
kompetensförsörjning på kort och lång sikt.  

På Njudung Energi är de här frågorna något 
vi egentligen alltid försöker aktualisera, 
men just i höst har vi haft lite mer fokus än 
vanligt på normer och förutfattade mening-
ar. Resultaten i vår medarbetarundersök-
ning visar att detta inte är ett stort problem 
hos oss, men frågorna är viktiga och vi vill 
säkerställa att våra medarbetare även i 
fortsättningen känner sig fria från diskrimi-
nering och kränkningar.

Vi har utmanat våra tankesätt lite grann. 
Vilka generaliseringar gör du? Är du den du 
vill vara på jobbet? Och låter du andra vara 
den de är?

Genom bordspratare i fikarummet med 
citat och uttryck, som ”Vilket tjejkast”, 
”Bögjävel” och ”Stora starka pojken ska väl 

inte gråta” har vi försökt få igång diskus-
sioner. Dessa har vi sedan följt upp på de 
arbetsplatsträffar vi haft under hösten. Vi 
har också haft inlägg på vårt intranät och 
kommer att ha en föreläsning på ämnet på 
vår julinformation.

Njudung Energi ska vara en arbetsplats där 
du får vara den du är och där du känner dig 
trygg! Då behöver vi tänka till, hjälpas åt 
och ha ett öppet sinne.

Tillsammans  
skapar vi en  
hållbar framtid!

Marcus Tingvall, 
VD

Vad gör du på fritiden?
När vi tänker hållbarhet får vi inte glömma den 
sociala hållbarheten. Vi på Njudung Energi vill att 
våra medarbetare ska ha en bra balans i livet. Vi tror 
att om du hinner, orkar och vill ha en aktiv fritid har 
du också större möjlighet att må bra på jobbet och 
därmed utföra ditt arbete på ett bra sätt.

Maria Vrethammar, miljöingenjör

– Att gå ut till stallet, stå kind mot kind 
med ponnyn och ta en härlig tur på 

hästryggen är avkopplande och rensar 
verkligen tankarna, vilket kan behövas 

ibland när det är många jobbfrågor som trängs om 
utrymmet – ett andningshål och en återhämtnings-
möjlighet helt enkelt, som jag är säker på gör mig till 
en bättre arbetstagare dagen därpå.

Emma Ytterell, projektledare bredband

– Jag tankar energi genom att vara med 
familjen och åka till vårt hus på Öland. 

Har även blivit biten av padelbacillen och 
just nu går jag en terminskurs där jag lär 

mig allt om bandeja och bajada. Då och då försöker 
även ett gäng från jobbet att spela padel och det är 
jättekul.

Stefan Jonsson, projektledare VA

– Jag har en tioåring och en femåring 
som är väldigt aktiva, så större delen av 
min fritid spenderar jag i olika idrotts-

hallar med mina barn. Jag är en förenings-
människa så det blir några timmar i olika föreningar 
också. 

Fredrik Lindell, mättekniker 

– Det blir golf på sommaren och en och 
annan runda löpning.  På vintern blir 
det mest styrketräning men även lite 

racketsport. Vinterhalvåret innebär även 
en del jakt, som är ett stort intresse.

Välj förnybar och  
lokalproducerad el! 
Hör av dig så hjälps vi åt att  
komma fram till  bästa elavtalet  
för dig. 

Anton Petersén, elhandlare  
0383-76 38 14

De sju diskrimine-
ringsgrunderna
Vi har de sju diskrimi-
neringsgrunderna som 
plattform när vi jobbar 
med likabehandling; 
kön, könsöverskri-
dande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhö-
righet, religion eller 
annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, 
sexuell läggning och 
ålder.

Så kan du få ner dina elkostnader

Var den du är!
Vetlandas ”Var den du är”-vecka infaller under hösten. Där uppmärk-
sammar vi på olika sätt alla människors rätt att vara just den de är.
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Platstorget
Hitta ditt nya jobb i Sävsjö kommun
Vi är en stor arbetsgivare med goda möjligheter för dig att utvecklas.  
Här kan du se våra lediga tjänster just nu.

Jobba hos oss

Bemanningsenheten i Sävsjö kommun har i upp-
drag att se till att det finns vikarier som kan rycka in 
inom vård, omsorg, barnomsorg, skola och kök. 

Genom den här samordningen kan kommunen 
effektivisera användningen av vikarier. Det sparar 
pengar för övertid och ger även många människor 
chansen till ett varierat jobb. 

Som vikarie genom bemanningsenheten ingår du i 
vår vikariepool. Du bestämmer vilka dagar du kan ta 
emot uppdrag och vi lägger in det i vårt system. När 
vi får en beställning från en verksamhet som behöver 
dig får du ett SMS om vi ser att du är tillgänglig. Då 
får du svara ja eller nej. 

Det kan komma uppdrag med kort varsel och ofta 
behöver du vara beredd på att hoppa in redan samma 
morgon. Men det kan också handla om längre vikari-
at, till exempel under semestrar och ledigheter. 

För många passar det här jättebra. Det är fartfyllt 
och omväxlande. En del är nyblivna pensionärer som 
känner att de har mycket kvar att ge. En del pluggar 
eller söker annat arbete under tiden. För många kan 
detta bli vägen in till en fast tjänst eller hjälpa till att 
avgöra ett framtida yrkesval. 

Vill du bli en i gänget? På kommunens webbplats  
savsjo.se/jobb finns mer information och länk till 
ledig tjänst som timvikarie till bemanningsenheten. 

Rätt personal, på rätt plats, i rätt tid. Det är bemanningsenhetens 
uppdrag. Jobba i vår vikariepool och få varierade uppdrag när det 
passar dig. 

Varierat jobb genom  
bemanningsenheten

savsjo.se/jobbLäs mer och klicka dig vidare till 
ansökningarna via vår webbplats.

Kockar till våra kök
I Sävsjö kommun har vi 6 tillag-
ningskök och 16 mottagnings-
kök. Vi tillagar, förbereder och 
serverar mat till skola, förskola 
och äldreomsorgen. 
Du kan arbeta som fast kock i 
något av våra kök eller som kock 
genom bemanningsenheten. 
Då arbetar du i det kök som har 
mest behov just då.  
För att trivas med jobbet ska 
du kunna arbeta självständigt, 
strukturerat och i högt tempo. 
Du ska ha ett trevligt bemötan-
de, god samarbetsförmåga och 
en stor ansvarskänsla. 

För att veta mer och anmäla 
intresse för tjänst som fast kock, 
kontakta:  
Alexander Koprivica  
alexander.koprivica@savsjo.se 
eller Lina Andersson  
lina.andersson@savsjo.se 

För att söka tjänsten som kock 
genom bemanningsenheten, gå 
till Sävsjö kommuns webbplats 
savsjo.se/jobb och klick dig vida-
re till ansökan. 

Grundskollärare till klass 
4-6 på Stockaryds skola
Vi söker en utbildad grundskollärare 
med behörighet till Stockaryds skola. 
Du har en god samarbetsförmåga och 
förmåga att leda och motivera andra  
för att effektivt nå uppsatta mål. Som 
person är du positiv, ansvarstagande, 
har en positiv elevsyn och brinner för  
att utveckla verksamheten.

Dagbarnvårdare till  
skolområdet Stockaryd
Som dagbarnvårdare tar du emot 
barnen i det egna hemmet och jobbar 
med omsorg och olika aktiviteter, där 
utomhusaktiviteter är viktigt. 
Du ska vara bosatt i Stockaryd, ha 
erfarenhet av barn och kunna ge dem 
trygghet, omsorg och undervisning.

Förskollärare till Rörvik 
Som förskollärare kommer du finnas i 
barnens vardag. Du är en del i vad som 
formar vår nästa generation genom 
att du coachar, utmanar och lyssnar in 
barnets behov. 
I Sävsjö kommun vill vi ha en skola för 
alla. Som förskollärare kan du se och ta 
vara på unga individers olikheter och 
talanger. Som förskollärare har du även 
ett särskilt pedagogiskt ansvar för att 
planera, genomföra, dokumentera och 
utvärdera verksamheten.

Grundlärare på fritidshem
Fritidshemmet finns integrerat i skolans 
lokaler och vi har en väl utvecklad sam-
verkan mellan skolan och fritidshemmet 
under elevernas skoldag. 
Vi söker dig som tycker om att arbeta 
med barn och som vill vara med och 
utforma framtidens verksamhet tillsam-
mans med oss.
Som lärare på fritidshem har du din bas 
och ditt huvudansvar på fritidshemmet. 
Du förväntas också undervisa i vissa 
ämnen och vissa årskurser i skolans 
timplan.

Skola och förskola

Räddningspersonal i beredskap (RIB)
Som räddningstjänstpersonal i beredskap är du med och skapar trygghet i 
samhället. Du larmas ut vid olika akuta nödlägen som bränder, sjukvårdslarm, 
trafikolyckor och andra akuta situationer då liv kan vara i fara. Du ingår i någon 
av våra insatsstyrkor i Sävsjö eller Stockaryd. Du har beredskap var tredje vecka. 
Är du intresserad, kontakta Räddningstjänsten på telefon 0382-155 55.

Räddningstjänsten

Kost och kök



Sara Fransén,  
anhörigsamordnare.

– Jag sommarjob-
bade på ett äldrebo-

ende för första gången 
när jag var 18 år. Det jag lärde 
mig allra mest den sommaren 
var att människor har olika behov 
och att det är viktigt med ett bra 
bemötande. Jag hade fantastiska 
kollegor som lärde mig massor 
men allra mest lärde jag mig av de 
äldre. 

Erfarenheter för livet
Vi är många som börjat som semestervikarie inom vår och omsorg. Det ger inte bara 
en god referens i ditt fortsatta jobbsökande, det är en erfarenhet för livet. 

Frida Bågestam,  
ekonomiassistent.

– Jag sommarjobba-
de och arbetade som 

timvikarie på äldrebo-
ende och korttidsboende under 
fem, sex  somrar. Jag fick bra för-
ståelse för andra människor och 
jag fick göra skillnad. Dessutom 
gav det en bra extrainkomst när 
jag var yngre för att kunna sätta 
guldkant på vardagen.

Ulrika Petersson,  
administratör.

– Jag sommarjob-
bade först under 

några somrar och 
därefter blev jag timvikarie och 
fick även ett vikariat i vården 2-3 
år. Jag har jobbat på många olika 
ställen, olika gruppboende och 
äldreboende och fick även testa 
på att jobba inom förskola och 
skola. Det gav mig bra erfarenhet, 
förståelse och ansvarstagande. 

Jobba hos oss
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Bli en del i ett gott team med viktiga och meningsfulla arbets-
uppgifter. Vi söker sommarvikarier inom flera områden.

Hemtjänst
Att arbeta inom hemtjänsten är roligt och uppfris-
kande med tempo och variation. Din uppgift är att 
ge en hjälpande hand i hemmet. Det kan handla 
om att bädda, hjälpa till vid dusch, städa och gå 
promenader. Det gör att den som får hjälp kan bo 
kvar hemma och känna sig trygg. 

Särskilt boende
Att arbeta på ett särskilt boende är inspirerande 
och lärorikt. Det kommer ge dig många härliga 
stunder med de boende. Här bor äldre personer 
som behöver hjälp i sin vardag och inte längre kla-
rar av att bo kvar i sitt vanliga hem. Du hjälper till 
med städ, tvätt, omvårdnad och finns till hands om 
boende behöver dig. 

Gruppbostad och servicebostad
Glädje och mycket kärlek får du uppleva om du 
arbetar på våra gruppboenden eller serviceboen-
den för personer med funktionsvariationer. Här 
bor alla i egna lägenheter men det finns också ett 
gemensamt utrymme. Du bidra till en meningsfull 
vardag och stöttar den enskilde till att klara så 
mycket som möjligt själv. 

Personlig assistans
Som personlig assistent ger du stöd till en vuxen 
person med funktionsvariation som bor i eget hem. 
Du stöttar i hemmet, på fritiden och om personen 
har sysselsättning eller arbete. Du hjälper bland 
annat till med personlig hygien, måltider, att klä av 
och på sig och att kommunicera.

Arbetsområden

Bästa jobbet!
Nu söker vi sommarvikarier inom vård och omsorg  
i Sävsjö kommun. Alla som vill får heltid!

Extrapengar
Erfarenhet

Engagemang

Sök och tipsa andra:   savsjo.se/bästajobbet

Vad är det som är så bra då?
Jo, här får du inte bara en möjlighet till en extra inkomst över sommaren. Du 
får ett jobb som känns meningsfullt och ger en god erfarenhet för framtiden. 

Att jobba inom äldrevård, hemtjänst el-
ler funktionshinderomsorg är att jobba med 
människor. Ditt uppdrag är att finnas till hands 
för någon som behöver dig. Det ger många var-
ma möten, du blir uppskattad och din närvaro 
är värdefull. 

Alla som vill får jobba heltid. Det betyder att 
du får ett ekonomiskt tillskott som kan bidra 
under fortsatta studier eller arbetssökande. Ditt 
schema kan vara oregelbundet, vilket kan vara 
en fördel under sommaren. Då blir det tid för sol 
och bad också. 

Kanske kan sommarjobbet ge en försmak 
för fortsatt arbete inom vård och omsorg. Kan-
ske har du redan siktet inställt på ett annat yrke. 
Oavsett vilket så är tiden som sommarvikarie 
en god erfarenhet som du kan ha nytta av hela 
livet. Du får arbeta med att möta många olika 
människor, jobba i ett team och ta mycket eget 
ansvar. Det ger ett fint tillskott till ditt CV! 

Så sök ”Bästa jobbet” redan idag  
på savsjo.se/bästajobbet! 



Linda Björk
Socialchef, Sävsjö kommun

Framåtblick

Behöver du hjälp  
med snöskottningen  
i vinter?

Alla kan bidra och  
alla har ett lika värde!
För mig är ett inkluderande samhälle ett jämställt 
samhälle där alla är lika mycket värda. Oavsett funk-
tionsvariation, hudfärg, religion, ålder eller kön ska alla 
behandlas lika och ges möjlighet att bidra. Ett samhälle 
som är tillgängligt för alla är en förutsättning för att 
människor ska kunna leva ett självständigt liv. 

I det ständigt pågående arbetet mot en mer inklude-
rande och tillgänglig kommun behöver vi satsa än mer 
på fler till självförsörjning. Att vara självförsörjande 
fyller en viktig funktion utifrån flera perspektiv. För-
utom inkomsten ger ett arbete status, identitet, sociala 
relationer och självkänsla. Ett fortsatt arbete mot fler 
människor i arbete och sysselsättning är därför högprio-
riterat i socialförvaltningen.

Jag tror att oavsett var vi befinner oss i livet har vi en 
stark önskan om att vara självständiga och inkluderade. 
I arbetsför ålder handlar det oftast om att ha ett arbete 
men när vi blir äldre kan det handla om andra saker, 
som att tillhöra en gemenskap. Här utgör dagverksam-
heten och våra mötesplatser en viktig funktion som 
ständigt är under utveckling.

Vi går en ny spännande framtid till mötes med en de-
mografisk utveckling som pekar på en ökad andel äldre i 
kombination med minskad andel människor i arbetsför 
ålder. För att klara välfärden i framtiden behöver vi både 
tänka och arbeta annorlunda. Digitalisering och tekniska 
lösningar blir viktiga hjälpmedel men framför allt måste 
vi ta tillvara kommunens samlade resurser och arbeta 
tillsammans! 

Du som är 65 år eller äldre kan använ-
da tjänsten AME Service för att få hjälp 
med snöskottningen i vinter. Erbjudan-
det gäller även dig som är yngre och 
som har en funktionsvariation som du 
har sjukersättning för. 

Syftet med AME Service är att göra 
det möjligt för personer att bo kvar i 
hemmet längre. Tjänsten erbjuds till en 
subventionerad kostnad som fakture-
ras i efterhand. 

Du kan även få hjälp med mindre 
sysslor i hemmet i mån av tid och utan 
kostnad. Det kan vara att byta lampor, 
hänga upp tavlor eller gardiner.  

Ring oss för att beställa AME Service.

Telefon: 0382 - 151 41


