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I detta nummer:
TEMA: Vår väg framåt

Sidan 3
”Som en pardans med 
coronaavstånd”. Så liknar 
utvecklingschef Kristin 
Nilsdotter Isaksson sam-
spelet mellan politik och 
förvaltning.

Sidan 4
Värdegrundens budskap 
om allas lika värde är vik-
tigt vid rekrytering inom 
kommunen. 

Sidan 5
Fakta om Sävsjö kom-
muns utvecklingsstrategi.
Läs också: 
Fem övergripande mål 
som genomsyrar alla 
verksamheter. 

Sidan 6-7
Med grönstrukturplanen 
ska Sävsjö kommun bli 
ännu grönare.  

Sidan 8-9
Den nybyggda förskolan 
Ripan är både barnvänlig, 
grön och inkluderande. 
Följ med när personalen 
ser lokalerna för första 
gången. 

Sidan 11
Du som är över 65 år kan 
få hjälp med snöskott-
ningen. 

På omslaget
Sidan 10
”Inkluderande” kan betyda många saker.  
Läs om Rana, miljöinspektör på myndighets-
förvaltningen, och hennes resa från Syrien  
in i det svenska samhället. 

Framåtblick
Sidan 20
Kommundirektör Jan Holmqvist, 
blickar framåt.

Planerings- och utvecklingschef Kristin Nilsdotter Isaksson till-
sammans med Per Danielsson, förtroendevald och ordförande i 
kommunfullmäktige. 
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Sävsjö kommun har en värdegrund och en vision som 
fungerar som ledstjärna i arbetet. Under det här året 
har en uppdatering av kommunens utvecklingsstra-
tegi antagits och nu väntar ett arbete med att staka 
ut vägen mot vår vision: Sveriges mest barnvänliga, 
gröna och inkluderande kommun.  

För att klara det krävs ett bra samspel mellan politik 
och förvaltning. Men vilka gör vad i en kommun?  

Förvaltningarna har det centrala uppdraget att värna 
om kommunens kärnverksamhet. Kärnverksamheten 
ska fungera oberoende av vilka de politiska företrä-
darna är; barn ska fortsätta lära sig läsa, äldre ska 
få god omsorg, gator ska sopas, bygglov ska beviljas, 
mat ska levereras och alla viktiga samhällsfunktioner 
ska fungera.  

Varför behövs då politiker? Jo, politiker bestämmer 
över utvecklingen av kommunen. De bestämmer vad 
förvaltningen ska fokusera på för att vår kommun

fortsatt ska kunna vara välmående och attraktiv. Det 
är du som invånare i Sävsjö kommun som väljer vilka 
politiker som styr kommunen. Partierna är medlems-
föreningar som alla invånare kan gå med och enga-
gera sig i och därmed påverka hur kommunen ska 
utvecklas.   

Samarbetet mellan politiker och tjänstepersoner i 
en förvaltning kan liknas vid att dansa pardans med 
coronaavstånd. Avståndet krävs därför att rollerna 
ser olika ut, men följsamheten i stegen måste finnas 
så att den politiska viljeinriktningen styr den utveck-
ling som sedan utförs på förvaltningen.   

Om utvecklingsstrategin ska kunna förverkligas krävs 
medverkan och samarbete mellan politiker och för-
valtning men också mellan alla vi som bor och verkar 
i Sävsjö kommun. 

Tillsammans är det möjligt!

Samspel mellan politik och förvaltning 

En förutsättning för utveckling
I det här numret av Tillsammans kan du läsa 
om Sävsjö kommuns värdegrund och vision. 
Två viktiga verktyg som lägger grunden och 
sätter riktningen på vägen framåt. Verktyg 
som vi kommer att jobba mer med under 
kommande år. 

Snart är det 
dags att välja
Sidan 16-19
Vad är ditt sikte inställt 
på för framtiden? 
Aleholmsskolan i Sävsjö 
erbjuder inte bara åtta 
nationella program. Här 
finns närhet och delak-
tighet. Helt enkelt "lite 
mindre - mycket bättre". 

Kretslopp  
Sydost 
Sidan 12-15
Efter nyår blir det Krets-
lopp Sydost som tar hand 
om ditt hushållsavfall.

Våra öppettider i jul
Under jul- och nyårshelgen har kommunens  
växel och reception begränsade öppettider:

Dag före afton (23/12, 30/12 och 5/1)  
öppet klockan 8.00-12.00 och 13.00-15.00  

Röda dagar stängt.

Övriga dagar öppet som vanligt. 

Kristin Nilsdotter Isaksson
Planerings- och utvecklingschef



Fem mål 
för allt
För att göra vision och värdegrund 
verklig i utvecklingsarbetet finns 
fem övergripande mål som spän-
ner över alla kommunens verk-
samheter. Varje år följer kommun-
fullmäktige upp dessa mål med 
olika kvalitetsmätningar. Målen 
handlar om att det i allt arbete ska 
finnas kvalitét, kompetens och 
hållbarhet - såväl ekonomisk och 
social som miljömässig. 

Vi ska leverera kommunal 
service och tjänster med god 
kvalitet.

Vi ska arbeta för ekonomisk 
hållbarhet genom kostnadsef-
fektivisering och god ekono-
misk hushållning.

Vi ska arbeta för social håll-
barhet genom att skapa 
tillit och delaktighet, såväl i 
uppdraget som i mötet med 
medborgaren.

Vi ska arbeta för miljömässig 
hållbarhet genom att vår verk-
samhet bidrar till möjligheten 
att långsiktigt leva och bo på 
vår planet.

Vi ska vara en attraktiv arbets-
givare för att långsiktigt kunna 
försörja organisationen med 
god kompetens.
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SÄVSJÖ

STOCKARYD

VRIGSTAD

RÖRVIK

Utvecklingsområden till utvecklingsstrategin

Antagen av kommunfullmäktige den 23 maj 2016 § 74. Reviderad av kommunfullmäktige den 16 mars 2020 § 34. Diarienummer: 2019/42.003

Större fokus på hållbarhet
Sävsjö kommuns utvecklingsstrategi gäller 
från 2020 till 2026, men har siktet inställt på 
2030. Den reviderades och antogs av kommun-
fullmäktige i mars 2020. Revideringen bestod 
främst i en ökad koppling till de globala håll-
barhetsmålen i Agenda 2030. 

Sävsjö kommuns vision:
Tillsammans skapar vi Sveriges 
mest barnvänliga, gröna och 
inkluderande kommun. 

Men vad är en vision? Enligt Wikipedia 
är det såhär: "En vision uttrycks oftast 
som ett framtida tillstånd som man 
vill uppnå, och behöver inte uppfylla 
formella krav på realism, tidsbundenhet 
eller mätbarhet." 

US - UTVECKLINGSSTRATEGI FÖR SÄVSJÖ KOMMUN » 2030 | 1

Utvecklingsstrategi 2020-2026
för Sävsjö kommun med sikte på 2030

SÄVSJÖ

STOCKARYD
VRIGSTAD

RÖRVIK

Antagen av kommunfullmäktige den 23 maj 2016, § 74. Reviderad av kommunfullmäktige 16 mars 2020, § 34.

Vision utan handling är att drömma. 
Handling utan vision är ett tidsfördriv. 
Handling och vision tillsammans är att 
göra en positiv skillnad. 

           (Joel Barker)

savsjo.se/utvecklingsstrategin

I Sävsjö kommuns utveck-
lingsstrategi hittar vi formu-
leringen att ”alla anställda i 
Sävsjö kommun är skyldiga att 
arbeta i enlighet med kommu-
nens värdegrund som utgår 
ifrån alla människors lika 
värde”.  

Alla människors lika värde 
omnämns i vår grundlag såväl 
som i Förenta nationernas 
kanske mest kända dokument, 
Deklarationen om mänskliga 
rättigheter från 1948. Trots 
alla eleganta och formella 
skrivningar i ämnet som säger 
sig utgå ifrån begreppet ”alla 
människors lika värde”, så kan 
vi ställa oss frågan vad värde-
grunden egentligen innebär 
för den enskilde anställde i 
Sävsjö kommun? För att svara 
på frågan har vi frågat perso-
nalchefen i Sävsjö kommun, 
Åke Blomqvist.  
 

Vilken betydelse tror du 
en värdegrund har för 
kommunen? 
‒ Värdegrunden har stor 
betydelse. En värdegrund ska 
beskriva hur vi människor ska 
bete oss mot varandra så att vi 
kan skapa en god kultur inom 
organisationen. Budskapet ska 
tydligt tala till alla anställda.  

Hur förmedlar perso-
nalavdelningen värde-
grunden till kommunens 
anställda? 
‒ Tanken är att cheferna ska 
förmedla ut värdegrunden till 
sina anställda. Den är bland 
annat en del i vårt ledarut-
vecklingsprogram för persona-
lansvariga chefer. Vi för också 
fram värdegrunden vid rekry-
teringen då vi ställer som krav 
att den sökande accepterar 
värdegrunden om den vill kun-
na arbeta i Sävsjö kommun.  

Alla ska ställa upp  
på värdegrunden

Personalchef Åke Blomqvist menar att 
värdegrunden har stor betydelse.

Alla människors 
lika värde är  

utgångspunkten 
för vårt uppdrag. 

VÄRDEGRUND:
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Det gröna ska 
hänga ihop

Parker och andra gröna områden är viktiga både för 
oss och naturen. De bidrar till renare luft, jämnare 
temperatur och biologisk mångfald. Men för att arter 
ska kunna röra sig mellan olika livsmiljöer och förö-
ka sig behöver grönområdena hänga ihop. 

Just nu pågår därför arbetet med en grönstruktur-
plan i Sävsjö kommun. Planstrateg Karolina Rellme 
berättar:
–  När vi utvecklar våra samhällen är det viktigt 
att vi har en bild av hur grönstrukturen ser ut och 
vilka värden den tillför. Även om vi tycker att vi har 
mycket natur och grönska runt omkring oss måste 
vi säkerställa att vi inte tar bort områden och struk-
turer som är viktiga för våra ekosystem eller för oss 
människor. 

Som en del i arbetet med grönstrukturplanen har 
en inventering gjorts i Sävsjö, Vrigstad, Stockaryd 
och Rörvik.
– Generellt har vi en god tillgång till gröna områden. 
Men på vissa platser har vi hittat barriärer som för-
hindrar att grönstrukturen blir sammanhängande, 
berättar Karolina Rellme. 

Inventeringen visar också på skillnader mellan 
orterna. I Sävsjö är det nästan alltid nära till en lek-
plats, men den närheten saknas på de andra orterna. 
Stockaryd har i stället alltid nära till blomsterprakt, 
något man måste ta sig till centrum för att uppleva i 
Sävsjö, Vrigstad och Rörvik. All information sam-
manställs nu och bearbetas till en grönstrukturplan 
som väntas vara klar under 2021.

– Den här informationen är bra att ha tillgång till. 
En grönstrukturplan ger oss möjlighet att tillföra 
gröna värden i form av grönska och upplevel-
ser när vi exploaterar nya områden.  
Vi kan få en bild av vilken grön- 
struktur som saknas idag och helt 
enkelt göra det bättre, säger 
Karolina Rellme. 

Perennparken i Sävsjö
– Vilda bin och andra pollinatörer behöver 
hitta platser i naturen. Allra bäst är såklart om 
de kan hitta det själva. Men jordbrukslandska-
pet har förändrats och binas boplatser håller 
på att försvinna. Därför ville vi hjälpa insek-
terna genom att bygga ett insekthotell, säger 
Johanna Mattsson, serviceförvaltningen. 

Hillenplatsen i Rörvik
– Syftet är att skapa en samlingsplats för flera 
typer av ändamål vid stranden av Hillens 
södra spets med naturen som utgångspunkt. 
Bland annat har en scen byggts med åskå-
darplatser i grässlänten och sikt ut mot sjön, 
säger Joakim Persson, Sävebo.   

Sturevallen i Sävsjö
– I samband med de nya bostäderna på Stu-
revallen planerar kommunen för en grönyta i 
form av en blomsteräng och en intilliggande 
dagvattendam. Båda har viktiga funktioner i 
stadens grönstruktur, berättar Åsa Elmersson, 
beställarombud vid Sävsjö kommun. 

Att grönområden är viktiga känner de flesta till. Men visste du att 
det också är viktigt att de hänger ihop? Det kallas grönstruktur. 
Just nu pågår en inventering av grönstrukturen i kommunens 
tätorter. Det tar oss ett steg närmare att bli en grönare kommun.

Mer grönt

Arbetet med Hillenplasen som färdigställs under 
2020. Foto: Joakom Persson Sävebo.

Visionen om gröna Sävsjö innebär 
bland annat att Sävsjö kommun 
ska arbeta för ett hållbart samhäl-
le i alla dess dimensioner. Ett gott 
samhälle att kunna överlämna till 
kommande generationer.  

Vi ska vara aktsamma om jordens 
resurser och göra vad vi kan för att 
minska energianvändning och koldi-
oxidutsläpp. Det låter bra, men vad 
betyder det egentligen och hur når 
vi dit? 

Planstrateg Karolina Rellme.
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Snart kommer de tomma lo-
kalerna i den nybyggda förskolan 
att fyllas med både personal och 
barn. Men än så länge är det bara 
glimtar av den limegröna gummi-
mattan i ateljén som lyser fram på 
sina ställen under täckpappen. 

Det är första gången som pe-
dagogerna Madelene Pettersson, 
Klara Rudman, Annica Johans-
son, Linnéa Lundell och Åsa 
Fransson får se insidan på sin nya 
arbetsplats. 
– Det känns spännande, roligt 

och inspirerande att äntligen få se 
verkligheten, inte bara ritningar-
na. Jag känner mig taggad, säger 
Klara Rudman. 
Klara har tidigare arbetet på 
Spångens förskola i Sävsjö men 
lockades av den nya tjänsten på 
Ripan och valde att söka sig hit.
– Det kändes roligt att få vara med 
och starta upp något från grun-
den, säger hon. 

Ripans förskola är anpassad 
för att vara klimatsmart och har 
profilen ”normkritisk”. Två saker 
som personalen tycker passar väl 
in i barnvänliga Sävsjö.
– När man pratar om normkritiskt 
kanske många tänker på scenen i 
TV-serien Solsidan, där alla sitter 
och sjunger en sång om ”hen”. Så 
är det ju inte riktigt. Jag tycker att 
normkritiskt och barnvänligt går 
hand i hand. Det handlar om att 
alla ska kunna få testa allt, menar 
Åsa Fransson. 

Barnvänligt, inkluderande 
och grönt på Ripans förskola
Den 21 januari öppnar den nybyggda förskolan Ripan upp för barnen. Det är en 
stor satsning – både i pengar och tid – mot ett ännu mer barnvänligt Sävsjö kom-
mun. Men med Ripans profil som normkritisk och klimatsmart omfamnar den 
även de delarna av visionen som handlar om en grön och inkluderande kommun.  

Rektorn på Ripan, Iréne 
Hjalte fyller i:
– Det är ett tankesätt 
hos personalen där vi 
utgår från det enskilda 
barnet och dess behov 
och inte dela in barnen i 
grupperingar efter ålder, kön, 
etnicitet och så vidare, säger hon 
och berättar att alla i personalen 
kommer att få fortbildning i äm-
net under de första veckorna. 

På andra sidan om ateljén ligger 
matsalen som fått det passande 
namnet Fågelbordet. Barnen ska 
själva få ta sig mat, något som ger 
pedagogerna mer tid för att vara 
delaktiga i måltiden. Inne i köket 
står de låga, anpassade buffévag-
narna redo att fyllas på och ta 
emot sina små matgäster. 
– Det känns roligt att få utvecklas 
och tänka nytt. Ingen av oss har 
jobbat med matsal och buffé tidi-
gare, säger Madelene Pettersson.

Det stora tillagningskö-
ket på Ripan har kapa-
citet för att laga upp till 
700 portioner mat till 
förskolorna i Sävsjö. Här 

är det stora maskiner, 
kylrum och smarta lösning-

ar som ska ge kökspersonalen 
en bra arbetsmiljö.  
Men i måltidspedagogiken på 
Ripan kommer även barnen att få 
prova på att laga mat. 

Utanför köket, längs en av 
väggarna i matsalen, finns en 
köksbänk i flera olika nivåer och 
med hurtsar att dra ut för den som 
är liten. Även det är en del i det 
normkritiska tänkandet, menar 
Klara.
– Vi utgår från att alla kan, att 
barn är kompetenta. Så även de 
små ska kunna nå i det pedagogis-
ka köket och få testa att skiva en 
gurka, säger hon. 

De stannar till vid ett av de stora 
burspråksfönstren som finns på 
varje avdelning och börjar direkt 
att fundera över vad man kan göra 
och ha för saker i det. Snart är 
det dags att sätta sig ned tillsam-
mans med rektor Iréne Hjalte och 
bestämma vilken utrustning som 
ska köpas in.
– Vi har fått vara med mycket i 
processen, tycker Annica Johans-
son. 

Rundvandringen fortsätter 
och personalen inspekterar ivrigt 
torkrum, skötbord och utesovsal. 
Strax utanför personalrummet 
finns en trappa till övervåningen. 
I dag är det bara ett utrymme för 
ventilationen där uppe. Men tan-
ken är att det ska gå att bygga till 
två avdelningar till på höjden på 
Ripans förskola. Då finns det plats 
för ännu fler barn i barnvänliga 
Sävsjö. Personal på Ripan, från vänster: Annica Johansson, Åsa Frans-

son, Linnéa Lundell, Klara Rudman och Madelene Pettersson.
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Personer i Sävsjö kommun, 
som är 65 år eller äldre, 
har möjlighet att använda 
tjänsten AME Service för att 
få hjälp med snöskottning, 
gräsklippning och andra 
trädgårdsarbeten. Det gäller 
även personer som är yngre 
med funktionsnedsättning 
och som har sjukersättning. 

Petra Lindemann, ansvarig 
chef, beskriver AME Service 
som är en del av socialförvalt-
ningens arbetsmarknadsen-
het Jobbhuset:  
– Tjänsterna som erbjuds är 
snöskottning, gräsklippning, 
övrigt trädgårdsarbete som 
att kratta löv, klippa häckar 

och träd. Syftet med AME 
Service är att göra det möj-
ligt för personer att bo kvar 
i hemmet längre. Tjänsten 
erbjuds till en subventione-
rad kostnad som faktureras i 
efterhand. 
 
Mindre sysslor i hemmet 
utförs i mån av tid och utan 
kostnad. Till exempel att byta 
lampor, hänga tavlor och 
sätta upp gardinstänger.  
– Vi vill förebygga fallolyckor 
och eventuella skador som är 
kopplade till sysslor i hem-
met säger Petra Lindemann. 
 
Tjänsten gäller endast på 
folkbokföringsadressen. 

Behöver du hjälp 
med snöskottning 
och andra träd-
gårdsarbeten? 

För att beställa service är du välkommen att ringa:
    0382-151 41.

Prislista 2020: 
Snöskottning från ytterdörr  
till soptunna och brevlåda ..........................................123 kronor/tillfälle 

Gräsklippning upp till 800 kvadratmeter ....................202 kronor/tillfälle 

Trimning, vår och höst  
(högst 2 tillfällen)  ....................................................... 114 kronor/tillfälle 

Trädgårdsarbete såsom träd- 
klippning och räfsning  ............................................... 202 kronor/timme 
 

I oktober 2014 anlände Rana 
Altheab med sina två söner till 
Sverige och lämnade kriget i 
Syrien bakom sig. Hennes man 
väntade på dem. 
– Han kom till Sverige i maj och 
gjorde allt han kunde för att vi 
skulle få en familjeåterförening. 
Tack vare honom fick vi en trygg 
resa med flyg, men det var ändå 
en svår resa att göra med barnen, 
berättar hon.  

Familjen bestämde sig för 
att snabbt försöka bli en del av 
samhället i det nya landet. Rana 
och hennes man läste Svenska för 
invandrare och grundläggande 
behörighet på Aleholm. Barnen 
började i förskolan. 
– Språket är nyckeln för att kom-
ma in i samhället. Vi kämpade och 
hjälpte varandra.
 
Rana har en examen i natur 
och miljö med sammanlagt 7 års 
universitetsstudier i ryggen. Så 
fort hon kom till Sverige skicka-
de hon in sina papper för att få 

utbildningen värderad och fick 
det glädjande beskedet att utbild-
ningen motsvarade samma poäng 
i det svenska systemet. Nu började 
resan mot att hitta ett arbete.
–  Jag ville jobba med miljö och 
inte kasta bort mina år av stu-
dier. Därför fortsatte jag studera 
i Sverige. Jag läste 
kurser i förvalt-
ningsrätt och 
miljöbalken på 
Linnéuniversitetet 
och fortsatte även 
läsa svenska för att lära mig yrkes-
språket, berättar hon. 

Under tiden sökte hon jobb och 
det var inte lätt. Hennes man fick 
arbete inom boendestödet i Sävsjö 
kommun. 
– Jag ville jobba. Jag ville inte 
sitta hemma och jag tror att allt 
arbete är bra, även om det inte är 
det du vill jobba med. Det ger kon-
takter och meriter, menar hon. 

Det visade sig också stämma. I 
början av 2017 fick hon en extra-

tjänst på myndighetsförvaltningen 
genom arbetsförmedlingen. Det 
blev en fot in och när tjänsten som 
miljöinspektör var ledig sökte hon 
den och fick jobbet. Hon började 
i februari 2020 efter att ha varit 
mammaledig med sitt tredje barn. 

I dag arbetar hon 
med det hon är ut-
bildad till. Just nu är 
det inventeringar av 
enskilda avlopp som 
står på agendan. Men 

hon arbetar också med att ta fram 
bra rutiner och handlägga an-
sökningar om nya avlopp. Under 
senhösten är det även tid för prov-
tagning för kalkning av vattendrag 
och våtmarker.
– Jag har underbara kollegor och 
trivs mycket bra. 

– Det är inte lätt att börja från 
början med ett nytt liv i ett nytt 
land. Men man måste tänka posi-
tivt och tro på sig själv, tro på att 
man kan. Det är bara att kämpa, 
avslutar hon. 

”Vi ville inte 
stå utanför”
Hela familjen bestämde sig direkt för att bli en 
del av det svenska samhället och inte stå utan-
för. Nu arbetar Rana Altheab som myndighetsin-
spektör på Sävsjö kommun. Ett arbete som hon 
både trivs med och brinner för.

”Man måste tro 
på sig själv.”

En av Ranas många arbetsuppgifter är att ta 
vattenprov, bland annat för kalkning. 



Hej renhållningskund  
i Sävsjö kommun!

Jag vill påminna dig om att den  
1 januari 2021 lämnar Njudung En-

ergi över ansvaret för hushållsavfall 
till det nya kommunalförbundet Krets-

lopp Sydost. En förändring som är rätt stor 
för oss som bolag, men ganska liten för dig som kund.

Du kommer få din renhållningsfaktura från en annan 
leverantör och du kommer att ha andra kontaktvägar 
då du har ett renhållningsärende, i övrigt kommer det 
mesta vara sig likt; din soptunna kommer att tömmas 
av Ohlssons enligt schema, återvinningscentraler och 
sortergårdar kommer att hålla öppet som vanligt, och 
din brunn slamtöms. Fortfarande kommer god service 
och bra avfallshanteringen att vara i fokus.

Att kommunen valde att ta beslut om den här föränd-
ringen i somras, grundar sig i att tillsammans skapa 
den där hållbara framtiden som är vår vision.  En större 
organisation, där man arbetar många kommuner tillsam-
mans, har bättre förutsättningar att utveckla, leva upp till 
framtidens miljökrav och ge service. Att Sävsjö kommun 
tillsammans med sju andra kommuner går samman i 
Kretslopp Sydost ger fördelar för dig som kund, men har 
också ett viktigt hållbarhetsperspektiv.

Jag är stolt över att veta att det är nöjda renhåll-
ningskunder som vi lämnar över till Kretslopp Sydost 
och vill tacka dig för att vi fått vara din leverantör av 
hushållsavfallstjänster, för kloka synpunkter och för gott 
samarbete. 

Många av er kommer fortfarande vara Njudung Energis 
kunder, då det handlar om VA, elnät, fjärrvärme och 
elhandel och det känns väldigt bra. Jag och alla våra 
kundfokuserade medarbetare på Njudung Energi ser 
fram emot att fortsätta leverera till dig på bästa sätt och 
ge dig bästa tänkbara service! 
Vänliga hälsningar

Marcus Tingvall,  
VD Njudung Energi
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Teckna ett hållbart elavtal  
med Njudung Energi!
Vi erbjuder dig lokalproducerad förnyelsebar el. Du kan också göra ett 
miljötillägg till ditt avtal och på så sätt försäkra dig om att elkraften 
kommer endast från vatten eller vind. Helt enkelt ett avtal för dig som 
tänker hållbart! Välkommen att höra av dig! Telefon 0383-76 38 00.

Snart tar Kretslopp Sydost  
hand om dina sopor.

Från och med 1 januari 2021 ansvarar Kretslopp Sydost för återvinningscentraler och hushållsavfall i 
din kommun, men det blir ingen skillnad – allt kommer att vara precis som vanligt. Soptömningen 
fortsätter som vanligt. Slamtömningen kommer som vanligt. Även återvinningscentraler håller öppet 
precis som vanligt. Allt blir som vanligt helt enkelt.

Kretslopp Sydost är en sammanslutning mellan kommunerna Vetlanda, Sävsjö, Uppvidinge,  
Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn samt Torsås. Läs mer på kretsloppsydost.se

Men allt blir precis som vanligt. Nästan ovanligt vanligt. 

Välkommen till vårt  
gemensamma  
Kretslopp Sydost

Kommunalförbund är ett fantas-
tiskt bra exempel på hur kom-

muner med gemensam kraft möter 
framtidens utmaningar. Under mina 13 år 

i kommunalförbundet KSRR har jag sett hur vi tillsam-
mans kunnat utveckla avfallshanteringen i medlems-
kommunerna för ett minskat klimatavtryck. Nu blir vi fler 
och ännu bättre. 

Vi människor har alltid genererat stora mängder sopor, 
när vi levt många tillsammans. I 1800-talets städer släng-
des avfallet ut på gatan. Sedan kom soptipparna och det 
var först 1990-talet som vi började källsortera vårt avfall 
för att kunna återvinna materialen till nya förpackningar 
och produkter. Man insåg på allvar att jordens resurser 
inte var oändliga och att vi behövde ta ett större ansvar 
för vår konsumtion. 
Framtidens avfallshantering står inför stora utmaningar.  
När väl fungerande verksamheter slår sig samman ökar 
vi takten i omställningsarbetet från en linjär ekonomi till 
en cirkulär. Där kan vi tillsammans med er avfallskunder 
arbeta mer avfallsförebyggande och möta utmaningarna 
med gemensamma krafter  för att utveckla framtidens 
bästa insamlings- och återvinningssystem. 
Vi kommer fortsatt arbeta för att det ska vara lätt att göra 
rätt. Det ska vara lätt att få information om hur du kan 
minska ditt avfall. Hur du lämnar vidare saker till andra 
i stället för att slänga och hur du ska sortera för att det 
mesta av det avfall som ändå uppstår ska kunna återvin-
nas. Det ska vara lätt att komma i kontakt med Kretslopp 
Sydost när du själv har tid och möjlighet. 
Jag ser ljust på framtiden och är övertygad om att ensam 
inte är stark. Vi möter framtidens utmaningar tillsam-
mans i bred front och kom ihåg ”Det bästa avfallet är det 
som inte uppstår”. 

Maria Schade
Förbundsdirektör Kretslopp Sydost
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Vår kundservice är måna om att det 
ska vara enkelt för dig som kund att 
höra av dig till oss, och för att det ska 
passa så många som möjligt erbjuder 
vi flera olika kontaktvägar in till oss. 
Vårt senaste tillskott är vår chatt, som 
är ett suveränt verktyg för dig som 
gärna författar din fråga eller funde-
ring på egen hand, och framförallt – 
får snabba svar! 

Vi har även en ny frågor och svar- 
funktion på vår webb, där vi job-
bar med att ständigt samla in våra 
vanligaste frågor där du enkelt och på 
egen hand letar fram svar. Eftersom 
verksamheten på Njudung Energi är 
bred skiljer sig såklart våra kunders 
ärende och frågor åt en hel del. Det 
kan handla om allt från vattenavläs-
ningar och fakturafrågor till flyttanmä-
lan eller teckna elavtal. 
– Vår största ambition här på kund-
service är att det i första hand ska 
finnas en väg in för kunden och därför 
är det väldigt viktigt att vi har en stor 
bredd i vår kunskap. Vi försöker undvi-

ka att koppla vidare våra kunder, 
eftersom svarstiden då oftast förlängs, 
berättar Peter Johansson som är 
kundservicechef. 

Gänget på kundservice består av åtta 
personer där alla har god kännedom 
om bolaget och har bred erfarenhet i 
våra olika verksamheter; fjärrvärme, 
elnät, elhandel, bredband, VA och 
renhållning. Även om alla på avdel-
ningen tar emot samtliga ärenden så 
har även var och en ett eget ansvar-
sområde med hög spetskompetens 
kring mer detaljerade frågor. Peter har 
även han valt att själv sitta med i chatt 
och telefonslingan. 

– Jag gillar att vara med mitt i smeten 
och kunna vara med där det händer. 
Jag vill finnas tillhands för både våra 
kunder och mina kollegor på avdel-
ningen. Jag tror att det är viktigt att ha 
nära till chefen och vara en stöttande 
roll. Sen får jag så klart också bra koll 
på vad våra kunder vill veta och ser 
vilka delar vi kan utvecklas inom. 

Kundservice är en av våra bolagsöver-
gripande funktioner och tillsammans 
med ekonomi, IT, kommunikation, 
arkiv och HR har de en viktig roll och 
fungerar som en sammankopplande 
länk mellan alla verksamheter, både 
internt och externt.

Vi är ett glatt gäng på kundservice 
och en bra mix av personer som alla 
har stort fokus på våra kunder och 
vill ge bra service. Vi gör hellre lite för 
mycket än för lite. 

Välkommen att kontakta oss! 

Kunden i 
fokus
När man tar kontakt med oss på Njudung Energi är det 
nästan alltid vår kundservice som du möter först.  
Här sitter ett gäng som alltid har kunden i fokus. 

Peter Johansson, kundservicechef på Njudung Energis.

Skaffa  
fjärrvärme!
Tillhör du dem som värmer upp din 
fastighet med fjärrvärme? Grattis!  
Då har du valt en hållbar, driftsäker  
och bekymmersfri värmekälla!

Du är alltid välkommen att prata 
fjärrvärme med oss på Njudung Energi 
– vare sig du redan har fjärrvärme 
installerad eller funderar på att skaffa. 

Vi jämför gärna kostnader, svarar på 
frågor eller hjälper dig att teckna servi-
ceavtal för din fjärrvärmeanläggning. 
Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Telefon 0383-76 38 00
E-post info@njudung.se

Våra medarbetare  
om vår vision
Njudung Energis vision är "Tillsammans skapar vi en hållbar 
framtid". Hur tycker du att visionen märks i vårt dagliga arbete?

Besime Becovic, projektledare VA
– Vi på Njudung Energi bidrar till en hållbar framtid 
genom att vi ständigt försöker förnya vårt VA-lednings-
nät och hålla igång våra VA-verk, vilket är en del av vårt 

dagliga arbete. 
Vi ser även till att vårt vatten renas på rätt sätt och med rätt teknik vilket 
gör att både naturen och våra abonnenter gynnas.

Jonathan Martinsson, kundservicemedarbetare
– Jag tycker det märks på det viset att vi vill effektivisera 
arbetet och minska vår miljöpåverkan, exempel på detta 
är att vi skickar ut de flesta driftavbrotten via SMS istället 

för brev. I detta arbete får gärna våra kunder hjälpa till ge-
nom att välja miljövänligare fakturaleveranser såsom e-faktura 

eller e-postfaktura.

Peter Nilsson, affärsområdeschef fjärrvärme
– Genom de satsningar vi gjort inom fjärrvärme i Sävsjö 
har vi en näst intill fossilfri värmeleverans till våra fjärr-
värmekunder. Idag värmer vi Sävsjö med till allra största 

delen lokalproducerad flis från skogarna runt stan. Ett 
hållbart alternativ som skapar arbetstillfällen i närområdet.

John Axelsson, inmätare
– I mitt yrke som inmätare får jag ta del av varje affärsom-
rådes hållbarhetsarbete. 
Ena dagen handlar det om att mäta in nyförläggning av 

VA inför ett nytt bostadsområde eller utbyte av gamla rör, 
brunnar och ventiler. Det inkluderar också fjärrvärme.

Nästa dag är det dags att mäta in elkablar. Nytt elnät byggs upp, gamla 
osäkrade skåp byts ut, belysningsnätet utökas eller förbättras, energis-
nåla ledlampor monteras och så vidare. De som arbetar med bredband 
jobbar hårt med att få ut fiber till landsbygden. 
Sammanfattningsvis ska allt dokumenteras av nätdokumentations-
gänget. Detta anser jag är att leva upp till visionen ” Tillsammans skapar 
vi en hållbar framtid”

Vår kundservice har öppet  
vardagar 8-16, lunch 12-13

Telefon 0383-76 38 00
E-post info@njudung.se
www.njudung.se

Sortergården i Vrigstad
Öppet tisdagar och torsdagar 15-19

Flishult
Öppet vardagar 7-16
Onsdagar öppet till 19
Lördagar 8-15 

Välkommen att 
kontakta oss!
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Aleholm är en skola med höga 
resultat, närhet till lärare och en 
unik kultur där eleverna har möj-
lighet att förverkliga sig själva. 
Vid mätningar, både av studiero 
enligt eleverna och av betygspo-
äng efter avslutad gymnasieut-
bildning ligger Aleholm bland 
de 25 procent bästa skolorna i 
landet. Cirka 90 procent av elev-
erna arbetar eller studerar vidare 
ett år efter examen. 

Gymnasieskolan Aleholm star-
tades 1993 för att ungdomar från 
Sävsjö kommun skulle kunna gå 
gymnasiet på hemmaplan. Sedan 
starten har tusentals elever 
studerat och tagit studenten på 
Aleholm. 

I dag studerar cirka 300 elever 
på något av skolans gymnasie-
program. De flesta kommer från 
Sävsjö kommun men flera kom-

mer från andra platser i landet, 
både nära och långt borta. 
Aleholm är också ett riksidrotts-
gymnasium (RIG) med inriktning 
skyttesport. Elever som studerar 
på RIG kommer från hela landet 
och läser något av Aleholms na-
tionella program samtidigt som 
de tränar skytte med pistol eller 
gevär på elitnivå. 

En god grund för din framtid

YRKESPROGRAM:

Bygg- och anläggnings-
programmet 
För dig som är kreativa och vill ar-
beta med händerna. Programmet 
ger den praktiska och teoretiska 
grunden för att arbeta i byggbran-
schen. Aleholm har ett nära sam-
arbete med BYN, Byggbranschens 
Yrkesnämnd som rekommenderar 
skolan. Från 2021 utökas pro-
grammet med inriktningen måleri 
som komplement till mark- och 
anläggning och husbyggnad. 

Industritekniska  
programmet
Är du nyfiken på teknik och vill 
lära sig mer om modern industri-
teknik och produktion? Då passar 
detta program. Efter examen kan 
du arbeta som svetsare, robotsvet-
sare, CNC-operatör och mycket 
annat. Programmet har samarbete 
med lokala företag inom bran-
schen.

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

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

HÖGSKOLE- 
FÖRBEREDANDE  
PROGRAM:

Naturvetenskaps- 
programmet 
Passar dig som vill lära dig mer 
om människokroppen, ämnens 
uppbyggnad, naturens fenomen 
och hur vi kan skapa en hållbar 
utveckling. Programmet förbere-
der dig för högskolestudier inom 
naturvetenskap, matematik och 
teknik.

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

Samhällsvetenskaps- 
programmet 
Här får du utveckla dina kunska-
per om samhällsförhållanden i 
Sverige och världen 
och förändringar 
över tid och rum. 
En bred utbild-
ning som ger 
stora möjligheter 
för fortsatta stu-
dier 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.

Våra 
program
På Aleholm kan du som 
elev välja mellan åtta 
nationella program med 
olika inriktningar. Du kan 
alltid läsa till högskole-
behörighet även om du  
väljer ett yrkesprogram.

Nyhet:
Till hösten kan du  

läsa kriminologi på  
programmen samhäll  

och ekonomi.
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Vilma fick jobb direkt 
tack vare diplomeringen
På Aleholms ekonomiprogram kan du bli Diplomerad gymnasieekonom. 
Och trots att det är ett högskoleförberedande program ger det också 
möjlighet till jobb direkt efter studenten. 

Ekonomiprogrammet är ett 
av Sveriges populäraste program 
i dag. Det är ett högskoleförbere-
dande program men du får också 
goda möjligheter att kunna arbeta 
direkt efter gymnasiet. På Ale-
holm kan du välja att läsa det med 
inriktning ekonomi eller juridik. 
På inriktningen ekonomi finns 

möjligheten att bli Diplomerad 
gymnasieekonom. 

Något som blev avgörande i 
jobbsökandet för Vilma Gustavs-
son som gick EK16.
‒ Aleholm gav mig verkligen 
mycket under mina tre år och det 
är jag oerhört tacksam för. Att bli 

Diplomerad gymnasieekonom var 
något som bara kändes extra fint 
och roligt där och då, men i efter-
hand har den diplomeringen och 
de kurserna som jag läste då hjälpt 
mig mycket, berättar hon.

Vilma sökte jobb och fick ar-
bete som ekonomiassistent på ett 

Annika Persson arbetar som ekonom på Willa 
Nordic i Stockaryd. I sitt dagliga arbete gör hon 
löpande bokföring, betalningar till leverantörer, 
inbetalningar från kunder, reskontraavstämning, 
visst bokslutsarbete, moms- och skatteredovis-
ningar, löner med mera. Men hon har också varit 
praktikhandledare för de Aleholmselever från 
Ekonomiprogrammet och som läser till Diplomerad 
gymnasieekonom. 

Målsättningen är att de elever som kommer till 
Willa Nordic på praktik ska få göra så mycket som 
möjligt praktiskt i programen och inte bara titta på. 

Vad upplever du är positivt med elever som 
läser till diplomerad gymnasiekonom på 
Aleholm?
‒ De har varit duktiga. De kan mycket teoretiskt och 
är intresserade av att se hur det funkar praktiskt. 
Man behöver inte förklara mycket varför en viss 
arbetsuppgift ska göras utan bara hur vi gör den. 
Det gör att det är mycket lättare att låta eleverna 
komma på praktik. De elever som varit hos mig har 
varit sociala och haft lätt för att prata med alla.

Vilka kunskaper behövs för att arbeta som 
ekonom på Willa Nordic?
‒ För att jobba med ekonomi tror jag att det är bra 
om man är noggrann, gillar siffror och inte störs 
av att göra om samma arbetsuppgifter då mycket 
arbete kommer tillbaka i cykler om veckor, måna-
der eller år. 

företag i Nässjö. Det var flera som 
konkurrerade om platsen och det 
var mycket tack vare diplomering-
en som hon som fick jobbet. 
‒ Jag fick höra det  i efterhand. Min 
chef tyckte att diplomeringen visa-
de att jag var ambitiös och gillade 
de ämnena och att det var ett bevis 
på att jag faktiskt hade klarat av 
det. Praktiken som vi hade i sam-
band med diplomeringen hjälpte 
mig också mycket i jobbsökandet. 
På min praktik hade vi arbetat i 
en del program och många av dem 
visade sig vara samma som de 
använde sig av på företaget där jag 
sökte jobb. Detta gav mig en enorm 
fördel i jobbsökandet, säger Vilma. 

Praktiken var viktig även för 
klasskamraten Ellen Petersson. 
Hon skulle gärna se att det var 
ännu mer praktik på gymnasiet. 
‒ Jag valde att bli Diplomerad 
gymnasieekonom dels för att få en 
titel efter gymnasiet och dels för att 
kurserna var bra och lärorika. Jag 
läste bland annat företagsekonomi 
specialisering där vi fick möjlighet 
att ha praktik på två olika företag. 
Jag tycker det borde vara mer 
praktik under gymnasiet för det är 
väldigt viktigt att se hur verklighe-
ten fungerar och inte bara läsa om 
det i läroböckerna, menar hon.

Mer praktik blev det också för 
Ellen när hon i samband med dip-
lomeringen fick prova på att driva 
ett eget företag inom Ung företag-
samhet (UF). 
‒ Vi drev ett UF-företag där vi till-
verkade, marknadsförde och sålde 
knäckebröd. Att driva UF-företag 
är en mycket bra erfarenhet. Dess-
utom gick det bra för vårt UF-före-
tag, vilket var riktigt kul.

Praktik på  
Willa Nordic

aleholm.se

Vill du komma och hälsa på?
Går du i nian och vill besöka oss,  
kontakta oss via aleholm.se  
eller        aleholm@savsjo.se



Jan Holmqvist 
Kommundirektör, Sävsjö kommun

Tillsammans för en barnvänlig,  
grön och inkluderande kommun

Visionen lyfter fram det barnvänliga, gröna och inkluderande! Det 
tror jag är viktiga perspektiv när vi blickar framåt och funderar över 
hur vi bygger ett hållbart samhälle och ett hållbart Sävsjö kommun 
på lång sikt.  

Barnvänlig för att det är för dagens barn och unga vi bygger mor-
gondagens samhälle. Vi har därför ett ansvar för att det vi lämnar 
över är något bra, som vi är stolta över och något som våra barn i 
sin tur kan lämna vidare till sina barn. 

Grön för att en av våra stora utmaningar handlar om miljön. Det 
handlar om hur vår jord kan vara en bra livsmiljö även på lång sikt. 
Inte bara för människor, utan för alla de arter som idag finns på 
jorden och tillsammans är grunden för allt liv. 

Inkluderande för att ett samhälle som utvecklas och växer är ett 
samhälle med mångfald. Olikheter berikar oss och hjälper oss att 
inte stå stilla utan utvecklas. Nya inflöden av människor, idéer och 
verksamheter behöver få vara en del av vårt samhälle, inte bara 
något annorlunda som finns där bredvid oss. 

Men vi behöver göra det här tillsammans. Visionen blir inte verk-
lighet för att några politiker eller tjänstepersoner i Kommunalhu-
set tycker den är viktig, utan när alla vi som bor i Sävsjö kommun 
arbetar tillsammans för att uppnå den.  

Avslutningsvis, vår värdegrund betonar alla människors lika värde. 
Utifrån detta kan vi också säga att när alla tillsammans arbetar 
för det barnvänliga, gröna och inkluderande, när alla tillsammans 
bygger ett samhälle som erkänner allas lika värde, då finner vi både 
kraften och styrkan för att fortsätta bygga ett samhälle som vi är 
stolta över och som vi vill lämna över till våra barn och barnbarn.  

Framåtblick

savsjo.se/corona

Vi håller oss uppdaterade  
‒ gör det du också!
Läs Sävsjö kommuns råd, riktlinjer, frågor och 
svar som handlar om coronaviruset, covid-19. 

Tillsammans 
fortsätter vi 
minska smitt-
spridningen!

Stanna hemma  
om du är sjuk.

Undvik fysisk  
kontakt utanför  
det egna hushållet.

Håll avstånd.

Tvätta händerna. 


