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I nästa nummer:
Agenda 2030 handlar om de Globala målen. Men globalt är också 
lokalt. För vart och ett av de 17 målen finns en koppling till kom-
munens verksamhet - allt ifrån mångfalden i Sävsjös Trädgård till 
byggnationen av solcellsbilar på Aleholmskolan. Nästa nummer av 
tidningen Tillsammans kommer under klimatveckan i september. 
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Hållbarhet och 
sunt förnuft
Ekonomi som begrepp kan härledas från grek- 
iskans ”läran om hushållning av knappa resurser”. 
Kommunen jobbar ständigt med denna fråge- 
ställning: ”Hur kan vi göra så mycket kvalitativ 
verksamhet som möjligt för skattemedlen?” 
Mycket av servicen tar vi för självklar. Det ska bara 
fungera. Gatorna ska vara upplysta och bli plogade 
på vintern, det ska finnas näringsrik mat på skolor 
och vårdhem. Men kommunen behöver dessutom 
redovisa positiva resultat, precis som privata bolag 
i näringslivet. 

Det positiva resultatet kan vi använda till inves-
teringar inom skola, vård, infrastruktur, med mera. 
Det gäller att alltid titta på de långsiktiga konse-
kvenserna och säkerställa att vi gör kloka investe-
ringar som minskar våra driftskostnader. 
Med andra ord, vi ska hushålla med ändliga resur-
ser idag så att framtida generationer kan få sina 
behov tillgodosedda utan att det påverkar 
den sociala eller ekologiska hållbar- 
heten negativt. Annars har vi förbru-
kat våra framtida kommun- 
invånares resurser. 

Går det att leva efter detta själv?  
Många av trenderna i samhället idag 
ställer krav på oss att ha mycket pengar 

men ändå knappt jobba för att hinna med träning, 
ett snyggt hus och en fräsig bil. Helst ska man åka 
på två till tre semesterresor per år samt ha ett stort 
sparande till barnen. 

Hur går detta ihop ur ett hållbarhetsperspektiv? 
Jag tror inte att det går ihop, inte helt och fullt. 

Men sunt förnuft kommer man långt med och 
det gäller att hitta en balans i vardagen där man 
tänker på vad man kan göra för att få ekonomin att 
gå ihop utan att det påverkar hälsan och naturen 
negativt. Den balansen är viktig även för en kom-

mun. Genom att tänka på de 
långsiktiga konsekvenser-

na av vårt handlande nu, 
tar vi ansvar för framti-
da generationer. 

Marie Hogmalm
Ekonomichef
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Årsredovisningen...
är en del i kommunstyrelsens uppsiktsansvar över 
nämnder och bolag. Innehållet regleras i den kommunala 
redovisninglagen. 

67 301 badgäster
besökte Familjebadet i Sävsjö 
under förra året.

Bygglov

År

Antal invånare 

Omsättning 

Årets resultat 

Nettoinvesteringar 

Nettokostnader totalt/inv

Likvida medel

Långfristiga lån

2018

11 631 

930 282 tkr

29 693 tkr

44 241 tkr

59 695 kr

180 823 tkr

15 540 tkr

2017

11 496 

920 085 tkr

43 315 tkr

41 695 tkr

57 421 kr

220 789 tkr

41 812 tkr

2016

11 396 

872 724 tkr

30 420 tkr

30 004 tkr

53 718 kr

104 454 tkr

92 493 tkr

2015

11 228

795 500 tkr

9 075 tkr

57 940 tkr

52 820 kr

36 476 tkr

90 169 tkr

På myndighetsförvaltningen  
behandlades 159 bygglovs- 
ärenden under 2018.

1 251
83%

Anställda inom kommunen

Kvinnor

2 000 
luncher
serverades varje dag på skolor 
och förskolor runtom i Sävsjö 
kommun under 2018. Kommu-
nen har som mål att minst  
25 procent av råvarorna ska 
vara ekologiska, och att minst 
90 procent av köttet ska ha  
svenskt ursprung.

Drygt 200 elever har fått 
undervisning i musikskolan.

2018:
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Varför spara när 
det går så bra?
Sparkrav och framgångsrapporter på samma gång,  
hur går det egentligen ihop? 
Kommunchefen Jan Holmqvist svarar. 

Sävsjö kommun hade ett resultat 2018 på 
29,7 miljoner kronor. Många andra kommu-
ner gick back. Varför gjorde Sävsjö ett så bra 
resultat?
– Det beror på flera faktorer. Socialnämnden gick 
plus. Vi hade högre intäkter än budgeterat, bland 
annat beroende på integrationsbidrag och ett högre 
befolkningsantal vilket gav mer skatteintäkter. När 
det gäller boenden för ensamkommande barn och 
ungdomar har vi själva drivit våra HVB-hem så att 
vi snabbt har kunnat avveckla verksamheten när 
den inte längre har behövts. 

Ändå måste kommunen spara. 
Hur kan det komma sig?
– Våra statliga integrationspengar håller på att 
ta slut och kommer inte att kunna vara buffert så 
länge till. Vi ser också att befolkningstillväxten  
planar ut. Det är viktigt att vi har en långsiktigt 
stark budget och planerar för det. Därför måste vi 
se till att våra intäkter ökar och att vi blir effektivare 
i vårt arbete. 

Vad ska kommunen dra in på?
– Vi ska göra en analys av våra verksamheter och 
som jag ser det behöver vi generellt spara en pro-
cent per år under perioden 2020-2022. Vad vi ska 

spara på är inte bestämt ännu men det finns flera 
frågor att ta ställning till. Kan vi digitalisera mera? 
Automatisera mera? Går det att samarbeta ytterli-
gare, både inom kommunen och med andra kom-
muner? Det här arbetet är en process och det finns 
inga konkreta förslag ännu. Vår målsättning är 
självklart att våra medborgare inte ska drabbas. 

Kan du nämna något ni gör redan nu för att 
dra in på kostnaderna?
– Vi tittar på om vi kan automatisera anställnings-
processen. Vi jobbar också med den digitala utveck-
lingen i stort. Bland annat genom samverkan med 
Höglandsförbundet. 

Om du tar på dig framtidsglasögonen, vad 
ser du då för Sävsjö kommuns del?

– Det finns bland annat en risk för ökade kostnader 
inom det sociala området och det måste vi ta höjd 
för. Enligt kommunallagen får vi inte budgetera 
ett negativt resultat. Det är viktigt att vi ser till att 
långsiktigt ha en god ekonomi och en god ekono-
misk hushållning. På den positiva sidan finns att 
det pågår en utredning om den statliga kostnadsut-
jämningen. Om det förslaget skulle gå igenom i sin 
helhet innebär det en förstärkning av vår ekonomi 
med 17 miljoner kronor årligen. 

Jan Holmqvist,
kommunchef



66

TEMA: Ekonomi

Vad gör en ekonomichef?
Som ekonomichef i kommunen har jag det 
övergripande ansvaret för att den ekonom- 
iska redovisningen upprättas enligt gällande 
lag och beslut. Jag leder och fördelar även 
övriga arbetsuppgifter på ekonomi- och 
upphandlingsavdelningen.

Vad har du för utbildning?
Jag har civilekonomexamen med inriktning 
mot redovisning och beskattning.

Hur mycket pengar har  
Sävsjö kommun?
Kommunen får in cirka 900 miljoner kronor 
årligen i intäkter. På sidan 4 finns en årsre-
dovisning med mer exakta siffror.

Var kommer pengarna ifrån?
Cirka 450 miljoner kronor kommer från 
skatteintäkter från kommunens invånare, 
250 miljoner kronor kommer från olika 
kommunalekonomiska utjämningssystem 
och 200 miljoner kronor kommer från tax-
or, avgifter och statliga bidrag.

Är Sävsjö kommun en rik kommun?
Sävsjö kommun har haft några år med  
riktigt goda resultat vilket gjort att vi har 
kunnat sätta av 50 miljoner kronor i en 
reserv till tuffare tider. Vi har också cirka 
150 miljoner kronor på banken men vi har 
stora investeringar framför oss, bland annat 
byggnationen av en ny skola i Rörvik.

Hur mycket kostar skolorna i Sävsjö 
kommun?
Barn- och utbildningsnämnden, som är 
ansvarig för skolorna i kommunen, har den 
största budgetposten. De får cirka 310 miljo-
ner kronor om året. 

Vad anser ni är det viktigaste att  
lägga pengar på nu?
Detta får inte jag bestämma utan det är ett 
beslut som tas på politisk nivå. 

Vad går pengarna till i  
Sävsjö kommun?
I rutan på nästa sida kan ni se hur utgifterna 
på en hundralapp i skatt är fördelade.

Hur mycket pengar har egentligen Sävsjö kommun och hur 
mycket kostar skolorna? 
Klass 6 i Vrigstad skola ställer frågor till kommunens 
ekonomichef, Marie Hogmalm. 

Elever frågar 
ekonomichefen
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Vad räcker min hundring till?
Så här fördelades en hundralapp av din kommunalskatt 2018:

1: 45 kronor till förskola och utbildning.
2: 37 kronor till vård, omsorg och sociala tjänster.
3: 8 kronor till övergripande samhällsplanering, utvecklingsfrågor,  
 personal- och ekonomifunktioner (kommunstyrelsen). 
4: 3,50 kronor till tekniska verksamheter.
5:   3,50 kronor till kultur- och fritidsverksamheter.
6:   2,50 kronor till räddningstjänst, miljö och bygglov.
7:   0,50 krona till övrigt såsom demokrati, överförmyndaverksamhet  
 revision, valnämnd med mera. 

1 3 4 5 6 7

Läraren Evelina Karlén tillsammans med sina ekonomi-
intresserade elever i årskurs 6 på Vrigstad skola.

Marie Hogmalm

2
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Upphandling – hur och varför?
Inom offentlig verksamhet måste 
en upphandling göras vid inköp 
av varor och tjänster. Lagen om 
offentlig upphandling – LOU – 
reglerar hur det går till. Reglerna 
är till för att alla företag ska få en 
lika stor chans att sälja sina va-

ror och tjänster till den offentliga 
verksamheten och att pengarna 
används på ett bra sätt. 

En tredjedel av kommunens 
budget är sådant som ska köpas 
in – och alltså upphandlas. Det 

handlar om cirka 300 miljoner 
kronor om året, så upphandling 
är viktigt. 

Det kan verka krångligt, men är 
egentligen inte så annorlunda 
mot när du själv går och handlar. 

1. Vad är det vi behöver?
Ansvariga på upphandlingsenheten 
håller leverantörsträffar via telefon 
och listar krav på pris, storlekar, ut-
formning och material av bryggorna. 

2. Shoppinglista
Kraven skrivs ned i ett 
upphandlingsdoku-
ment som också ställer 
krav på själva företaget. 

3. Vem kan erbjuda det?
Upphandlingsdokumentet 
annonseras och företag 
kan komma med frågor.

4. Erbjudanden lämnas in
Företag lämnar sina an-
bud – sina erbjudanden, 
enligt de krav som ställts. 

5. Vem är bäst?
Flera faktorer spelar in på vilket företag 
som väljs. Vem har bäst pris? Har de 
rätt storlekar på bryggor? Är företagen 
tillräckligt stora för att kunna leverera 
den mängd bryggor vi behöver? 

6. Beslut som får ifrågasättas
Ett tilldelningsbeslut talar om  
vilket företag som valts och var-
för. Det dokumentet är offent-
ligt och kan bestridas i 10 dagar. 

7. Köp
Ett avtal tecknas med företa-
get. Ofta är det ett ramavtal 
som varar i fyra år, med en 
utvärdering efter två år. 

8. Uppföljning
Ibland kanske behoven 
eller sortimentet ändras. 
Då behövs en uppföljning 
och en justering av avtalet. 

9. Börja om
När ramavtalet 
löper ut börjar 
det om på nytt. 

Tidigt i våras
gjorde Sävsjö kommun 

en upphandling för att köpa in 
nya bryggor till kommunens 
badplatser. Här kan du följa 

hur det gick till. 
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Vi låter solen 
värma oss
2017 satte vi upp cirka 300 kvadrat-
meter solceller på taket på bränsle-
lagret till vår fjärrvärmeanläggning, 
Bulten. Planen var att skaffa oss mer 
kunskaper om solelsproduktion och 
därmed kunna vägleda våra kunder 
som funderar på solceller. Vi vill 
också ligga i framkant när det gäller 
hållbar energi.

Kalkylen håller
Vi räknade med att producera  
44 000 kWh per år och resultatet är 
45 000 kWh. Inte så dåligt kalkylerat! 
Det mesta av elen som produceras 
används i fjärrvärmeverket. Någon 
enstaka gång har vi matat ut solel på 
elnätet. 

...du kan ha ett kärl för ditt 
trädgårdsavfall, som töms 
varannan vecka? Kontakta vår 
kundservice för mer informa-
tion och beställning. 

...appen Sopkollen hjälper dig 
att sortera rätt? I appen eller 
på sopkollen.se kan du söka 
och få svar direkt, smidigt och 
enkelt! 

...du helt konstadsfritt kan få 
ditt grovavfall hämtat en gång 
i månaden? Besök njudung.se 
eller kontakta vår kundservice 
för att få veta mer. 

Tillsammans 
skapar vi en 

hållbar framtid

Visste du att...

Hör av dig!
Vi välkomnar egen lokal produktion av el. Är du intresserad av att prata 
solceller är du välkommen att höra av dig till oss, telefon 0383-76 38 00.

www.sopkollen.se
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Njudung Energi hälsar dig välkommen 
till Vrigstad sortergård!

Anette, tillsammans 
med kollegan Fredrik, 
är två medarbetare du 
kommer att träffa på vår 
nya sortergård i Vrigstad 
i augusti. För många är 
Anette ett välkänt ansikte från 
Flishults avfallsanläggning, där hon 
vanligtvis arbetar. Anette ser fram 
emot nyöppningen av sortergården 
och tycker det ska bli spännande. 

– Jag tycker det är härligt att vi utvid-
gar vår service på fler ställen i våra 
kommuner, så att vi ger fler kunder 
möjligheten att besöka oss. På den 

nya sortergården kommer 
vi att ha kvällsöppet 
och det underlättar för 
många av våra kunder. 
Det känns spännande att 

vara med i uppstarten av 
sortergården och jag hopp-

as och tror att det kommer bli ett 
trevligt ställe med skön atmosfär. 
Sen att det ligger väldigt naturskönt 
är såklart ett plus. 

Anette tycker att det roligaste med 
sitt jobb är kundmötet, där hon dag-
ligen får träffa både nya och gamla 
kunder. 

– Jag tycker det är så härligt att ha 
kunden i fokus. Sen är det såklart 
roligt att det händer saker hela 
tiden. Vi kan få in både det ena och 
det andra till oss, som för ett par år 
sedan, när vi räddade en kattmam-
ma och ett par nyfödda kattungar 
i en kartong på en släpkärra, eller 
när en kund stoppade en herre som 
var i tagen att slänga en möbel som 
senare visade sig vara värd 30 000 
kronor. En gång hjälpte jag en dam 
som tuppat av på rampen efter att 
av misstag fått en bräda i huvudet av 
sin man, men det slutade lyckligt det 
också, säger Anette. 



Johan Hermansson på Andol Bostad AB i Sävsjö köper 
el från Njudung Energi till samtliga 400 lägenheter.

– Jag ringde till Njudung Energis kundservice för att få 
en sammanställning på elförbrukningen i våra fastig-
heter, berättar Johan. Jag fick då, förutom ett jättebra 
underlag, dessutom en personlig kontakt med Phillip, 
som är elhandelssäljare. Att ha någon att prata med, 
som är så väl insatt i det här med el och finns lokalt, 
betyder mycket.

Johan och hans kollegor jobbar proaktivt med håll-
barhetsfrågor i sitt företag och har stora miljömässiga 
ambitioner. Det handlar om energiförbrukning och 
sophantering, men också om planer på att producera 
egen el med solceller.

– Vi vill ha två hyggliga solcellsanläggningar inom fem 
år, säger Johan. Självklart kommer vi att prata med 
Njudung Energi och få lite goda råd även när det gäller 
detta.

Hälften av Andols elavtal har redan rullat igång, den 
andra hälften startar 2020.

– Jag är mycket nöjd med vårt samarbete och det är 
smidigt att vi nu får alla våra nyttigheter på samma 
faktura, säger Johan.
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Välkommen till
Vrigstad sortergård!
Sortergården öppnar i augusti 2019

Vi har öppet och 
bemannat för dig

Tisdagar och torsdagar 15-19Johan väljer 
Njudung Energi

Dags att teckna 
nytt elavtal? 
Välkommen till oss på Njudung Energi

 - vi hjälper vi dig.

Ring oss idag 0383-76 38 00

Dags att teckna
nytt elavtal?
Välkommen till oss på Njudung Energi
‒ vi hjälper dig.

Ring oss idag 0383-76 38 00
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Ring oss idag 0383-76 38 00

Har du 
fjärrvärme?
Teckna ett serviceavtal 
för regelbunden service 

och avhjälpning av fel inom 

två arbetsdagar.

Från gasol till fjärrvärme
Från och med våren 2019 har 
Njudung Energi inte längre någon 
gasolverksamhet i Sävsjö. Gasolut-
rustningen, som tidigare försörjde 
exempelvis många kommunala 
fastigheter med gasol för uppvärm-
ning, är såld till företaget Alackering, 
som gått över till fjärrvärme för upp-
värmning, men fortfarande behöver 
gasol i delar av sin process, där höga 
temperaturer krävs. Kommunens 
fastigheter har istället anslutit sig till 
Njudung Energis fjärrvärmenät.

– Fjärrvärme är både miljömässigt 
och kostnadsmässigt bättre än ga-

sol, säger Peter Nilsson, affärsområ-
deschef för fjärrvärme. Det är också 
enkelt för kunden.

Det var på 1990-talet som ett natur-
gasnät började byggas från väst-
kusten och inåt landet. Långa och 
krångliga beslutsvägar gjorde dock 
att byggandet avstannade. I väntan 
på naturgasen förberedde sig Sävsjö 
kommun och lade ner ledningar 
som skulle försörja fastigheter och 
industrier, som till exempel Ale-
holmskolan och Hofgårdshallen. 
När satsningen på naturgas uteblev, 
beslutade man att istället satsa på 

gasol. Ungefär 3,5 kilometer ledning-
ar grävdes ner i Sävsjö. Nu är alltså 
gasolepoken slut och man har en 
hållbar lösning i fjärrvärme.
– Hållbart såväl för ekonomin som 
klimatet, säger Peter Nilsson.

Visste du att...?
I Sävsjö finns 369 småhus, 158 flerbostadshus och 36 offentliga 
lokaler med fjärrvärme? Vill du veta mer om fjärrvärme är du 
välkommen att kontakta oss på telefon 0383-76 38 00
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Porträttet

Ingvar summerar 49 år  
i kommunens tjänst
Den 16 januari i år var det exakt 49 år sedan Ingvar Jarfjord klev in 
hos Sävsjö kommun och började jobba. Först som kanslichef och 
kommundirektör och sedan som ordförande i kommunfullmäktige 
och ledamot i kommunstyrelsen. Efter valet i höstas är han ledamot 
av kommunrevisionen.
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– Det var 21 minusgrader och ett bistert klimat 
men jag har aldrig ångrat att jag flyttade till Sävsjö 
från Jämjö kommun i Blekinge. 
– Jag kom fort in i sammanhanget och fick en 
fin introduktion av Evald Sandestam, dåvarande 
ordförande för stadsfullmäktige. Han har betytt 
mycket för mig, så lätt att samarbeta med och alltid 
väldigt uppriktig. 

Ett av Ingvars första uppdrag var att utarbeta 
lokala riktlinjer för den nybildade Sävsjö kommun 
och skapa en förvaltningsorganisation. Den kom-
mande kommunsammanslagningen var förstås en 
annan stor arbetsuppgift. Sävsjö hade blivit en av 
de yngsta städerna i Sverige när man 1947 fick sina 
stadsrättigheter. Nu var det påbud från högre ort 
att från och med den 1 januari 1971 skulle namnet 
vara kommun istället för stad. 
I den tänkta kommunen skulle, utöver Sävsjö stad, 
ingå Hjälmseryds kommun, Skepperstads försam-
ling, samt Vrigstad och Hylletofta församlingar. 
I Sävsjö tog man sammanslagningen i två delar. 
Först kom Skepperstad, Vrigstad och Hylletofta. 
Den 1 januari 1974 tillkom Hjälmseryds kommun 
och därmed var Sävsjö kommun färdigbildad i sin 
nuvarande form. 

Som först anställd och 
sedan förtroendevald har 
Ingvar Jarfjord sett bägge 
sidor av det kommunala 
myntet. För gemene man 
är det ingen stor skillnad 
men självklart finns det 
skillnader. Som anställd 
har du din tjänst så länge 
du vill, såvida du inte gör 
något olagligt, själv väljer 

att sluta eller det blir neddragningar. 
När du är förtroendevald har du väljarnas mandat 
i fyra år, tills det blir val igen och du eventuellt blir 
omvald. 
– Som anställd måste man vara lojal till 100 pro-
cent till de beslut som fattas. Som politiker har 
du rätt att driva din egen linje och du företräder 
människor som har valt dig. Det är en glädje, för-
mån och ett stort ansvar att få företräda människor 
och jag känner en ödmjukhet inför mitt uppdrag. 

År 1996 valde Ingvar att sluta jobbet som  
kommundirektör. Men efter bara några måna-
der tillfrågades han om att engagera sig politiskt 
för centerpartiet. Och 1998 blev Ingvar Jarfjord 
ordförande för kommunfullmäktige. Ledamot i 
kommunstyrelsen har han varit 1999-2018. Och 
nu har han vänt ett nytt blad och blivit ledamot i 
kommunrevisionen. 
Och varför har man då en kommunrevision?
– Det är ett uppdrag från kommunfullmäktige och 
vi kontrollerar att kommunen använder pengarna 
på det sätt som kommunfullmäktige har beslutat 
om, berättar Ingvar. 
– Till vår hjälp har vi yrkesrevisorer som hjälper 
till med våra granskningar. Och det är kutym att 
ordföranden i kommunrevisionen hämtas från 
oppositionen. 

Många beslut har det blivit genom åren. En del 
av det svårare slaget, som nedläggningen av en sko-
la. Andra roligare och mer konstruktiva. Som när 
husvagnsfabriken Caravans International etablera-
de sig i Sävsjö. Eller när Arla flyttade sitt ostlager 
till gamla JH-fabriken på Odengatan i Sävsjö och 
när dåvarande CA-verken (numera Arcos Hydrau-
lik) expanderade. 

   Det är en glädje, förmån och ett  
  stort ansvar att få företräda människor.

Ingvar Jarfjord
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Porträttet

En av de roligaste sakerna som hände var när 
det Svenska Sällskapet för Landsbygdsutveckling 
utsåg Sävsjö till årets kommun 1990. Anledningen 
var kommunens satsningar på landsbygdsutveck-
ling och på en levande landsbygd. Rent praktiskt 
innebar det bland annat att det byggdes en högsta-
dieskola i Rörvik, och att kommunen ansvarade för 
skötseln av enskilda vägar och gårdsbelysning på 
landsbygden. 
Ingvar berättar: 
– Den 16 juni blev vi officiellt utsedda till Årets 
kommun och landshövding Gösta Gunnarsson 
högtidstalade och sa bland annat att det under de 
senaste åren gjorts 20 glesbygdssatsningar i kom-
munen med hjälp av en miljon i statliga bidrag. 
Cirka 4000 personer hade mött upp vid Hofgårds-
området och det var också underhållning med 
Mats Rådberg och Rankarna. Hofgårdsskolan hade 
målat världens längsta teckning, 2150 meter, och 
fick en plats i Guiness Rekordbok.
Utmärkelsen fick mycket uppmärksamhet i all me-
dia och under en tid marknadsförde sig kommunen 
på Centralen i Stockholm. Riksdagens jordbruks-
utskott kom på besök och den 19 maj ordnades det 
ett landsbygdståg i Stockholm – allt för att ytterli-
gare sätta fokus på landsbygdsfrågorna. 

En annan stor händelse var när kung Carl XVI 
Gustaf invigde Sävsjö Skyttecenter 2004. Smålands 
karoliner var med och förgyllde stämningen och 
det var mycket folk vid skyttecentret som stämde 
in i Kungssången. Ingvar Jarfjord var också med 
vid kungens Eriksgata 1975 och när kronprinsessan 
Victoria och prins Daniel gästade Vrigstad. 
– Det var också väldigt roligt när jag represente-
rade kommunen och var inbjuden till Stockholms 
stadshus när kronprinsessan hade gift sig. 

Men oftast har både det politiska- och tjänsteman-
naansvaret inneburit förhandlingar och diskus-
sioner om allt ifrån näringslivssatsningar, turism, 
myndighetsfrågor och den kommunala ekonomin. 
– Oberoende av partitillhörighet tycker jag att man 
ska ha fötterna på jorden och vara ödmjuk i sitt 
agerande. Vi har aldrig planerat fantasiprojekt. Vi 
har haft koll på vår ekonomi och tagit små steg i 
rätt riktning. Grunden i en kommun är att kunna 
erbjuda en bra skola och barnomsorg och en god 
äldreomsorg.

Ingvar Jarjord har många 
minnen att se tillbaka på. 



Kommunstyrelsens ordförande
Stefan Gustafsson

Budget med framtidstro 
i växande Sävsjö

Under de senaste åren har Sävsjö kommun 
vuxit med 700 personer. Många av de nya 
invånarna är barn och unga. Ny statistik visar 
att Sävsjö ligger i topp i länet när det gäller 
barnafödande, med 2,48 barn per kvinna. Det 
känns positivt! 

I budget för kommande år blev det därför na-
turligt med satsningar för att bygga skolor och 
förskolor. En förskola med fyra avdelningar 
ska byggas klart i Sävsjö och i Rörvik kommer 
byggnationen av en ny grundskola med hög-
stadium att påbörjas. 

Men vi glömmer heller inte bort våra lite äldre 
invånare. I budgeten, som klubbades i juni, 
var vi överens om flera välfärdssatsningar. 
Trygghetsboende för äldre ska ordnas i alla 
tätorter och i Sävsjö stad ska det göras en sats-
ning på ett samlat demenscenter. Det ska även 
bli fler platser i LSS-boende. 

Med en växande befolkning är det också 
viktigt med bra möjligheter till arbete. Därför 
finns medel i budget för att hitta nya företag 
som vill etablera sig i vår kommun och för att 
ge befintliga företag bra förutsättningar att 
växa och utvecklas. Både i stad och på lands-
bygd. 

Vad vill du 
uppleva idag?

www.visitsavsjo.se

Sevärdheter, evenemang, boende,  
mat och dryck. 

Välkommen att hitta din utflykt 
i sommar på Sävsjö kommuns nya sida  
för turism och evenemang. 

Framåtblick


