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Trygghet är viktigt 
   för oss alla
Trygghet är viktigt för oss alla. Det 
är faktiskt så att trygghet räknas 
till ett av de grundläggande beho-
ven. Åtminstone om vi vänder oss 
till den amerikanske psykologen 
Abraham Maslow. Han definierade 
fem allmänmänskliga behov som 
kopplades samman till vad som 
motiverar människor till handlande. 
Eller uttryckt på ett annat sätt; 
vad vi människor strävar efter att 
förverkliga i våra liv.  

De mest grundläggande behoven 
handlar om fysiska behov som 
sömn och mat. Men därefter kom-
mer trygghet som det behov som 
för de flesta människor är viktigast 
för att livet ska kunna beskrivas 
som gott. Utifrån detta kan vi 
bland annat förstå varför mänskliga 
samhällen spenderar förhållan-
devis mycket pengar på trygghet 
och trygghetskapande åtgärder. Vi 
kan också förstå varför frågor som 
berör trygghet, ofta kommer fram 
i samtal med medborgare om vad 
kommunen bör prioritera.

Motsatsen till trygghet är otrygg-
het. Otrygghet skapar rädsla. Kan-
ske är ett av kännetecknen för vår 
tid att många människor upplever 
en ökad otrygghet och en ökad 
rädsla för att något obehagligt eller 
oönskat ska hända en själv eller 
ens närmaste. 

Man kan fundera på vad denna 
otrygghet beror på. För om man 
betraktar vår tid, är det kanske 
en av de tidpunkter i människans 
historia där många av de fakto-
rer som kan skapa otrygghet och 
rädsla egentligen är under kontroll. 
Vi lever i fred i vårt land sedan över 
200 år! Vi lever i en värld som till 
stora delar löser konflikter genom 
samtal och utan våld. Medellivs-
längden ökar ständigt på grund av 
kombinationen av tillgång till mat, 
förebyggande hälsovård och högt 
kvalificerad sjukvård. 

Vad beror då känslan av otrygghet 
på? Ett svar kan vara att det ändå 
finns skeenden i vår tid som går 

emot den bild jag målade upp här 
ovan. Olika former av terrornät-
verk skapar oro också i vår del av 
världen. Många människor är idag 
på flykt och dessa strömningar kan 
vara svåra att styra.  Och en del av 
dem påverkar också oss i Sverige.

Men ibland skapas en känsla av 
otrygghet och rädsla också genom 
att rykten sprids som inte alltid 
är sanna och i överensstämmelse 
med verkligheten. Dagligen får vi 
uppdateringar av världsläget, på 
en mängd olika sätt, bland annat 
genom internet. Sociala medier, 
som exempelvis facebook, är för 
en stor grupp människor en viktig 
plats där man möter vänner. Men 
även ett ställe där man söker och 
får information. 

När jag i början av min grundut-
bildning till lärare läste historia på 
universitetet fick vi lära oss mycket 
om att kritiskt granska de käl-
lor som kom med påståenden om 
historiska händelser. En god källkri-
tik handlade om att alltid försöka 
spåra den som först sa att något 
hänt på ett visst sätt, och sedan 
ta reda på om andra som påstod 
samma sak egentligen bara upp-
repar det man hört från den första 
källan. Källor som stod i den typen 
av relation till varandra, säger man 
är beroende av varandra. En an-
nan aspekt vi fick lära oss var att 
försöka utröna om källan på något 
sätt var partisk, det vill säga hade 
intressen av att historien beskrevs 
på ett visst sätt. Källor som hade 
ett sådant intresse beskrevs som 
värderande eller tendensiösa.

Jag tror att det, i en tid då rykten 
kan spridas ännu snabbare än vad 
de kunde på den tiden då jag var 
student, vore bra om ovanstående 
källkritiska råd plockades fram och 
användes oftare. Jag tror att det 
skulle bidra till att en del påståen-
den som framställs som fakta, kan 
avfärdas som rykten vars san-
ningshalt kan och bör ifrågasättas. 
Om ett påstående är falskt från 
början blir det inte sant bara för att 

det upprepas. Och ett värderande 
påstående blir inte värderingsfritt 
bara för att det ser ut som ett fak-
tapåstående. 

Men jag tror också att ett källkri-
tiskt förhållningssätt skulle kunna 
bidra till ökad trygghet. För när vi 
vet att bara för att något sägs, var 
det än må vara, på stan eller på 
facebook, så är det inte nödvän-
digtvis sant. Och då lär vi oss också 
att söka sanningen på fler håll än 
ett enda, och att inte alltför lätt lita 
på lös ryktesspridning. För ofta är 
verkligheten faktiskt inte så hotfull 
som den tenderar att beskrivas. 
Jag tror att vi kan känna oss mer 
trygga än otrygga i dagens sam-
hälle. 

Jan Holmqvist 
Kommunchef
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Värt att veta

Energirådgivning 
Följande torsdagar under hösten finns Energicentrum 
A6 på Sävsjö stadsbibliotek klockan 10-18: 

den 29 september, 27 oktober och 24 november

Med reservation för ändringar.

Lördag den 1 oktober
Energimässa på Energicentrum A6, klockan 10.00-
14.00. Ett 50-tal utställare och energi- och klimatråd-
givare i den 600 m2 stora utställningen ger tips och 
idéer om hur du kan minska dina energikostnader.

Övriga tider finns vi på Energicentrum A6, Jönköping. 

Utställningen är öppen: måndag-onsdag 10.00-17.00, 
torsdag 10.00-19.00 och fredag 10.00-15.00.

Kompanigatan 4, 553 05 Jönköping,  
telefon 036-12 87 60 • www.energicentrum.se

Familjehem sökes

Vill ni öppna ert hem och er familj för 
någon annans barn? Har ni tid över och en-
gagemang för barn som behöver ett tryggt 
hem? Då kanske ni är den nya familj som 
ett barn behöver – ett  familjehem?

Det är roligt och spännande att ta emot ett barn 
i sitt hem. Det är ett stort ansvar men samtidigt 
mycket berikande och meningsfullt att få följa 
ett barn en bit på vägen i livet.

Som familjehem är er viktigaste uppgift att ta 
hand om barnet, stå för den dagliga omvårdna-
den och tryggheten. Er uppgift är också att hål-
la kontakt och samarbeta med barnets familj, 
skola, socialtjänst och andra viktiga personer 
runt barnet. Målet är att barnet ska återförenas 
med sin egen familj men ibland är det inte möj-
ligt. Därför går det inte alltid att säga hur lång 
tid barnet kommer att stanna. Det kan vara allt 
från några månader till en hel uppväxt.

Småbarn, skolbarn, tonåringar; alla kan de 
komma i en sådan situation att de behöver 
placeras i familjehem. Anledningarna kan vara 
skiftande. Ibland har problemen mest med 
föräldrarna att göra. Det kan röra sig om miss-
bruk, psykisk ohälsa eller andra orsaker som 
gör att föräldrarna inte klarar av föräldrarollen. 
Bristen på vård och omsorg sätter givetvis spår 
hos dessa barn. Andra gånger är det barnets 
eget beteende som är den utlösande faktorn till 
att han/hon inte kan bo hemma.

En del av Familjeresursen i Jönköpings län
Sävsjö kommun ingår i Familjehemsresursen i 
Jönköpings län som drivs gemensamt av kom-
munerna i Jönköpings län. Familjehemsresursen 
rekryterar och utbildar familjer som vill vara 
familjehem på uppdrag av kommunerna.

Intresserad?
Anmäl ditt intresse via mejl:  
familjehemsresursen@jonkoping.se  
eller telefon: 036-10 54 44

Vill du betyda 
 något för en  
annan människa?
 Välkommen på studiecirkel för gode män till vuxna 
personer med sjukdom eller funktionshinder. 

Som god man hjälper du till med ekonomi, bevakar 
rättigheter och ser till att den du är satt att hjälpa har 
det bra. 

Studiecirkeln arrangeras av Medborgarskolan med 
start den 4 oktober på kvällstid. 

Frågor eller anmälan till Överförmyndarnämndens  
handläggare Ann-Charlotte Bardh-Gunnarsson,  
0382-154 45 eller till Medborgarskolan, 0382-127 05.

Unga vuxna
En dag i veckan stänger vi Sävsjö fritidsgård för de 
minsta och skapar en mötesplats för unga vuxna 
(gymnasiet och uppåt, cirka 16-26 år).

Torsdagar klockan 18.30-21.30 september-maj på 
Chilloteket (i anslutning till Sävsjö stadsbibliotek)
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En extra sol 
	 	 	 när	Sofia	kommer
Kaffet är varmt och gott i de 
vackra kopparna med lin-
neablommor på. Varm är också 
stämningen runt bordet hemma 
hos Katarina Lehtonen. Där sit-
ter, förutom Katarina och jag, 
även Sofia Wernbo. Sofia är god 
man för Katarina och den som 
hjälper till när månadens räk-
ningar ska betalas. 

— Det känns bra, säger Katarina. Vi 
träffas en gång i månaden och jag 
känner mig trygg tillsammans med 
Sofia.

Förutom att vara ett stöd när måna-
dens räkningar ska betalas, hjälper 
Sofia också till med kontakten med 
andra myndigheter om det skulle 
behövas.  

— Vi brukar även ringa varandra 
några gånger per månad och så vill 
vi ha det lite trevligt också, säger 
Sofia. 

Det innebär att alltid ta en fika och 
snacka lite, kvinnor emellan. 

Sofia har varit god man för Kata-
rina i två år. Anledningen till att hon 
valde att vara god man är hennes 
intresse för människor. 

— Jag har tid och hjärta för att 
kunna engagera mig i andra männ-
iskor på olika sätt. Att vara god man 
är något jag funderat på länge och 
uppdraget betyder oftast mycket för 
den person som får hjälpen och är 
tillfredställande för egen del. 

Eller som Katarina säger:

— Det är en extra sol på himlen när 
Sofia kommer. 

Sofia har också flera uppdrag som 
god man för ensamkommande barn 
och ungdomar. Där är dock uppgif-
ten lite annorlunda och oftast mer 
tidskrävande. I kommunen finns 
alltid ett behov av att rekrytera fler 
gode män och Sofia vill rekommen-
dera fler kommuninnevånare att 
våga ta sig an uppdraget som god 
man. Är man osäker på något kan 
man alltid få råd och stöd från över-
förmyndaren.

Ibland ändrar livet riktning och man behöver lite mer stöd. Då är det tryggt att ha en god man, tycker Katarina Lehto-
nen till höger. Till vänster Sofia Wernbo.

Bli god man 
du också
En god man är en person som har 
till uppgift att till exempel hjälpa 
någon som på grund av sjukdom, 
psykisk störning, försvagat häl-
sotillstånd eller liknande förhål-
landen behöver hjälp med att (när 
den hjälpen inte kan tillgodoses 
på annat sätt) - bevaka sin rätt - 
förvalta sin egendom - sörja för sin 
person.

Som god man får du arvode och 
utbildning för ditt uppdrag.

Är du intresserad? 
Kontakta överförmyndare  
Ann-Charlotte Bardh-Gunnarsson 
för mer information.  
Telefon 0382-15445 eller mejl: 
ann-charlotte.bardh-gunnarsson@
savsjo.se

Fakta
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Vår vision är  
    ganska kaxig

Sävsjö kommuns nya utvecklingsstrategi 
antogs av kommunfullmäktige i juni och 
nu har arbetet påbörjats med att för-
verkliga den.

 — Detta är en strategi för hela kommunen 
och det vi gör får stor påverkan inom alla 
områden, säger utvecklingschef Kristin Nils-
dotter Isaksson.

Lite förenklat kan man säga att utvecklings-
strategin kan delas in i två delar – externt 
och internt. Men grunden i arbetet med att 
förverkliga strategin är i första hand ett gedi-
get internt arbete. I alla kommunala perso-
nalgrupper ska man diskutera mål, vision och 
värdegrund och sedan redovisa hur man har 
genomfört dessa i den egna verksamheten. 
Ett ganska omfattande stödmaterial för detta 
arbete har tagits fram och ska användas som 
en verktygslåda. 

— Alla våra anställda ska vara med och re-
flektera och vara delaktiga, berättar Kristin. 

Därmed är det också personalen som bygger 
grunden till det som kommer att märkas ut 
mot medborgarna. Det vill säga det externa.   

— Det krävs en del internt arbete för att det 
ska märkas för våra kommuninvånare. 

Men även om mycket arbete med genomför-
andet av utvecklingsstrategin vilar på kom-
munens anställda är det självklart också så 
att medborgarna får vara delaktiga i utveck-
lingsarbetet. Utvecklingsstrategin kommer att 
kommuniceras i samhällsföreningar, byalag 
och näringslivet.

— Vi kommer även att koppla den till centru-
mutvecklingen och de planer som finns för 
att göra samhällsmiljön mera attraktiv, säger 
Kristin.

Arbetet med att förverkliga utvecklingsstra-
tegin är en pågående lärprocess och genom 
att ordna aktiviteter kring arbetet med den, 
så hålls den levande, menar Kristin Nilsdotter 
Isaksson.

Kompetensförsörjning, jämställdhetsfrågor 
och åldersutvecklingen hos våra medborgare 
är några av de utmaningar kommunen står 
inför, anser utvecklingschef Kristin Nilsdotter 
Isaksson. 
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Enhetens årliga aktiviteter 
kopplade till mål, värdegrund 
och vision ska vara delade 
senast den 1 februari.

Nämndens och förvaltningens 
arbete med budget för nästkom-
mande år. Budgetbeslut i kom-
munfullmäktige i juni.

Enhetens och förvaltning-
ens måluppfyllelse och 
resultat från genomförda 
eller pågående aktivite-
ter, ska vara återkopp-
lade till nämnden senast 
i september.

Utvärdering av och lärdomar 
från genomförda aktiviteter 
delas senast den 1 december.

Nämndmål
På denna förvaltning/enhet ge-
nomför vi följande aktivieter för 
att nå nämndens mål:

1

2

3

4

Värdegrund
På denna förvaltning/enhet 
förverkligar vi Sävsjö kommuns 
värdegrund på följande sätt:

Vision
På denna förvaltning/enhet för-
verkligar vi tillsammans Sävsjö 
kommuns vision på följande sätt:

Barnvänlig

Grön

Inkluderande

Företagsfrukost 
Den 27 oktober klockan 8.00-9.30 på Ljunga Park hotell och konferens.

Kommunchef Jan Holmqvist presenterar innehållet i utvecklingsstrategin; visionen, målen och de utvecklings-
områden kommunen ska jobba med under de kommande åren. Han kommer också att presentera hur kom-
munen vill jobba tillsammans med företag, organisationer och samhälle för att leda utvecklingen framåt. 

Anmälan till Sävsjö Näringslivs AB, 0382-577200  
eller via mejl info@snab.nu senast den 25 oktober.

Årshjul för det interna arbetet med utvecklingsstrategin.
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När stormarna viner

Tänk på...
...att brandrisken ökar då du använder 
 alternativa ljuskällor:

• Se upp med ljus i fönster. Ställ dem så att 
gardiner eller andra föremål inte kan ta eld.

• Håll bränslen och öppna lågor åtskilda.

• Förvara bara tillåten mängd bränsle i bosta-
den. Hör efter hos räddningstjänsten angå-
ende mängden.

• Förvara bränsle i godkända kärl. Fråga rädd-
ningstjänsten hur man förvarar bränsle på 
bästa sätt.

• Ha alltid brandsläckningsutrustning till-
gänglig.

Snart är höststormarna här och det är bra att vara förberedd på elavbrott. Enligt Energimyn-
digheten måste vi vara förberedda på att hantera konsekvenserna av elavbrott som pågår 
minst 24 timmar. Det finns mycket du kan göra själv, men vad som passar just dig och din 
situation påverkas av hur och var du lever ditt liv. I nedanstående checklista hittar du nyttiga 
tips som du kan utgå ifrån och som gör strömavbrottet lättare att leva med.

• Reservbelysning som ficklampor (glöm inte extrabatte-
rier), fotogenlampa eller oljelampa.

• Stearin- och värmeljus och tändstickor eller tändare.

• En batteridriven radio så att du via Radio P4 kan få 
information.

• Extra laddningsbatteri (powerbank) till mobiltelefonen.

• Ett campingkök, men tänk på att inte tända det under 
köksfläkten. 

• Matvaror som inte kräver kylförvaring och som är lättla-
gade. Exempelvis olika soppor, torrmat, nötter, choklad 
och pasta.

• Våtservetter att tvätta dig med, ifall vattenförsörjningen 
slutar att fungera.

• Några PET-flaskor med fruset vatten i frysen, så att du 
kan ta fram och tina dessa om du behöver dricksvatten 
eller vatten för matlagning.

• Sovsäck och filtar.

• Reservkamin och bränsle. Tänk på att ventilera ordent-
ligt.

• Reflexer på ledstång och trappsteg. 

• Kolla gärna med dina grannar och nära och kära att allt 
är ok.
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Anhörigvecka och
1-årsjubileum
Mötesplats Brygghörnan 
firar i dagarna 1-årsju-
bileum och man kan nog 
säga att det har blivit en 
succé. Anhörigsamord-
nare Madeleine Sjöstrand 
ansvarar för verksamhe-
ten och har varit med sen 
starten.

— Tanken var och är att vi 
ska samla olika målgrupper 
och ha aktiviteter tillsam-
mans, säger hon. Och även 
att engagera föreningar att 
ansvara för olika arrang-
emang. 

Till mötesplatsen kommer 
äldre, fysiskt och psykiskt 
funktionshindrade samt 
anhöriga till personer som 
behöver stöd. Till vissa ak-
tiviteter inbjuds alla som är 

intresserade. Dessutom har 
man dagverksamhet för äldre 
i lokalerna. 

Aktiviteterna handlar om allt 
från träning, promenader 
och föreläsningar till fråge-
tävlingar och musiklyssning. 
Eller helt enkel ta en fika och 
prata en stund.

— Jag tycker det är jätte-
trevligt här, säger Gull 
Ahlander, som regelbundet 
besöker Brygghörnan. Det är 
ett ställe som verkligen har 
behövts, fortsätter hon. 

Gull är en dem som via 
pensionärsföreningen SPF 
är med och leder gymträ-
ning och stavgång och slår 
därmed ett slag för vikten 
av att hålla sig i trim som 
pensionär. 

Program 
för anhörigvecka och firande av 1-årsjubi-
leum vecka 40.

Vecka 40 är det anhörigvecka, Brygghörnan 
firar 1 år och Fallkampanjen ”Bättre balans 
– ge maten en chans”

Onsdag den 5 oktober  
Klockan 10.00–12.00 på Brygghörnan: 
 
Minimässa för att visa upp delar av kom-
munens verksamhet som exempelvis  
räddningstjänsten. Säkerhet och mat (goda 
matvanor och näringsrik mat är en viktig 
del i att bland annat förebygga fall). Kom-
munens hjälpmedelstekniker ger service av 
rollatorer.

1-årsjubiéet firas med kaffe och kanelbullar.

Onsdag den 5 oktober  
Klockan 14.00–16.00
 
Föreläsning ”Bättre balans- ge maten en 
chans”. Elina Rehn, hälsovetare, Vrigstad 
läkarmottagning föreläser.  
Servering.

Torsdag den 6 oktober  
Klockan 18.00 på Kulturhuset:
 
Föreläsning med Lena Helgesson som skri-
vit boken ”Kampen, sorgen, glädjen” – hon 
är mamma till Jonas Helgesson som har en 
CP-skada. 

Servering i pausen.

Från vänster: Anhörigsamordnare Madeleine Sjöstrand och 
Jennie Fyhr. Besökare Gull Ahlander. Annette Gustafsson och 
Ingrid Krafft, dagverksamheten.

M ö t e s p l a t s

G e m e n s k a p  •  A k t i v i t e t  •  K u n s k a p
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Bästa äppel-        pajen...
…är för mig den jag fick recept 
på redan på 1980-talet. Till-
sammans med deltagarna i det 
kommunala projektet Trådrul-
larna var jag på studiebesök 
hos ett liknande projekt i Borås. 
Förutom att lära oss hur man 
bäst sydde barnkläder till Röda 
korset av skänkta tyger, bjöds 
vi också på en underbar äppel-
paj. 

Och allt sedan dess har jag bakat 
denna paj. Och det är inte bara i 
äppeltider jag gör den utan den 
passar att göra hela året. Oftast 
med äpplen förstås, men ibland 
med jordgubbar, hallon, persikor  
eller blåbär istället. Eller varför inte 
plommon. Man kan gärna använda  
frysta bär om man vill och de behö-
ver inte tinas innan bakningen. 

Det är en mycket lättlagad paj som 

inte tar mer än tio minuter att göra 
färdig för ugnen. Och under de 30 
minuter det tar för pajen att gräd-
das så hinner du både diska undan, 
sätta på kaffet och duka fint. 

Sedan är det en stunds njutning 
som väntar när den lena och mjuka 
äppelsmaken med doft av kanel 
och kardemumma, möter det  
knapriga smörsmakande degtäcket. 

Så här gör du:
1. Smörj en ugnsfast form med lite 
smör och fyll botten ordentligt med 
bitar av skalade äpplen.

2. Strö över malen kardemumma 
och kanel. Ungefär knappt en te-
sked av varje. Strö också över ett 
par matskedar strösocker. Om man 
vill kan också strö över hackade 
mandlar eller nötter efter behag. 
Eller varför inte solrosfrön?

3. Därefter blandar du ihop 2,5 dl 
vetemjöl, 1 dl socker och 1 tesked 
bakpulver i en bunke. Rör väl så att 
det verkligen blir blandat. 

4. Lägg 1 ägg i bunken med mjöl 

och blanda ihop alltihop. Det ska 
inte blandas så noga utan får vara 
smuligt.

5. Häll smeten över äpplena så att 
den täcker. 

6. Smält 100 gram smör och häll 
över degtäcket.

7. Grädda 30 minuter i 175 grader.

Servera pajen ljummen med vanilj-
sås, grädde eller glass till och njut 
en stund.

Glada hälsningar – Ywonne Gill

Rårörd vaniljvisp
3 äggulor 

3 msk florsocker 
1 msk vaniljsocker 

eventuellt lite vaniljpulver

Vispas till en pösig smet.

3 dl grädde vispas och 
blandas med äggsmeten 

till en tjock kräm.

Ywonnes äppelpaj med knaprigt täcke och rårörd vaniljvisp.
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Porträttet

4 snabba med 
   Eva Svensson
Vi har ju fått ett ganska 
stort antal flyktingar till 
vår kommun. Hur tänker du 
kring deras integration?
 — Att vi måste skapa naturliga 
mötesplatser. Utan mötesplat-
ser blir det ingen integration. Vi 
har många föreningar som är 
duktiga på att ordna aktiviteter 
för nyanlända och gör det till-
sammans med övriga invånare. 
Det är först när vi alla deltar 
som vi får en verklig integra-
tion och skapar ett samhälle för 
alla. 

Jobben då?
— Vi har ett bra utgångsläge 
för det finns jobb men inte per-
sonal. Nu gäller det att skaffa 
utbildning. Och där tror jag det 
är bra att börja med praktik-
platser så fort som möjligt, 
utan att vänta in språkkunska-
perna. Och istället ha paral-
lella processer med praktik och 

språkinlärning samtidigt. Men 
sen finns det ju vissa som har 
en längre väg att gå innan de 
kan få jobb. 

Har du hunnit få någon bild 
av integrationsarbetet i vår 
kommun ännu?
— Ja, vi är duktiga på det och 
har ju också en ganska gedigen 
erfarenhet eftersom vi har tagit 
emot flyktingar under en lång 
tid. 

Vad gillar du att göra på din 
fritid?
— Jag är praktiskt av mig så 
jag stickar och syr. När jag sit-
ter vid TV:n har jag alltid något 
i händerna. Jag är också aktiv 
i Svenska kyrkan och är guds-
tjänstvärd. Sen tycker jag om 
att träna och hålla igång. Har 
bland annat sprungit tjejmilen 
och åkt kortvasan. Resor är 
också ett gemensamt intresse 
för hela familjen.

Eva Svensson har arbetat mycket med inta-
gration i sitt tidigare arbete som rektor och 
menar att vi måste skapa ett samhälle där vi 
blir ett nytt vi.

Ett samhälle där vi blir
   ett nytt vi
— När jag tänker på integra-
tion så tänker jag att det är 
ett sätt att skapa ett håll-
bart samhälle för oss alla, 
oavsett var vi kommer ifrån. 

Det säger Eva Svensson, som 
sedan mitten av sommaren är 
integrationsstrateg i Sävsjö 
kommun. Som integrationsstra-
teg ska Eva jobba övergripande 
och se till helheten i kommu-
nens integrationsarbete. Det 
är många verksamheter som 
på olika sätt arbetar med detta 
område så det finns mycket att 
samordna och samarbeta kring. 
Hennes tjänst är ny och därför 
är det mycket att ta in i början.

— Jag är i en orienterings-
fas just nu och träffar många 
människor på alla förvaltningar. 
Men även externa aktörer. 

Eva ska alltså vara lite som 
spindeln i nätet och hitta sam-
verkan och samordning av alla 
förvaltningars integrationsarbe-
te. Hon handlägger också den 
så kallade integrationsfonden. 
Det är statliga pengar - 34,8 
miljoner kronor - som betala-
des ut för ett år sedan och som 
under en treårsperiod ska an-
vändas för olika ändamål som 
har med integration att göra.

Eva Svensson är inte ett okänt 
ansikte i kommunala samman-
hang. Närmast kommer hon 
från tjänsten som rektor i Vrig-
stad skola, som hon haft sedan 
2007 och arbetade dessförin-
nan som lärare. 

Eva bor i Rörvik tillsammans 
med sin man och två barn, där 
de också fungerar som familje-
hem för en liten flicka.



Den viktiga
      tryggheten
Samarbetet med polisen föränd-
ras och ett nytt samverkansavtal 
har arbetats fram. Vad innebär 
det i stora drag och hur kommer 
kommunens invånare att märka 
av det?
— Det genomförs en stor organisa-
tionsförändring inom polisen och ett 
av syftena är att komma närmare 
medborgarna. Bland annat har det 
utsetts en speciell kommunpolis 
som heter Anders Sjöö. Polisen är 
också ute i olika sammanhang för att 
lyssna in vad medborgarna tycker 
är viktigt att polisen fokuserar på. 
Utifrån samtal med medborgarna och 
oss i kommunledningen har sedan 
ett samverkansavtal mellan polis 
och kommun jobbats fram. Många 
önskar en ökad polisnärvaro, detta 
har polisen tagit fasta på och en av 
åtgärderna är att man kommer att 
öppna ett lokalt poliskontor en viss 
tid varje vecka. En stor del av vårt 
samverkansavtal fokuserar på att ge 
riktigt bra uppväxtvillkor för barn och 
unga. För polisens del handlar det då 
om att få bort droger och kriminalitet 
bland våra unga. Prioriterat är också 
att minska bostadsinbrotten.

Vad kan vi som enskilda medbor-
gare göra för att få ett tryggare 
samhälle?
— Jag tror att i det stora perspektivet 
är det viktigt med gemenskap och att 
vi aktivt deltar i samhällslivet utifrån 
våra egna förutsättningar. Att vara 

tillsammans med andra och att vara 
delaktig skapar trygghet. Den sociala 
närheten är den lilla kommunens 
styrka; att vi har så många natur-
liga mötesplatser genom alla kyrkor 
och föreningar. Samhällets viktigaste 
byggsten är den lilla, dagliga gemen-
skapen människor emellan.

— I förlängningen av det ligger också 
att jag tycker man ska prata om 
frågor som handlar om trygghet och 
hur man kan hjälpas åt om någon 
är borta, exempelvis genom att ta 
in posten åt varandra. Det är också 
möjligt att ordna en formell grann-
samverkan. Vill man veta mer om 
hur en sådan samverkan kan ordnas 
hjälper gärna polisen till med råd. 

Hur jobbar kommunen för att vi 
ska få ett tryggt och säkert sam-
hälle. 
— Vi har dels ett Välfärdsråd som är 
sammansatt av många olika parter, 
som exempelvis kommunen, Region 
Jönköpings län och polisen. Och dels 
har vi en grupp inom kommunen som 
heter Centrala säkerhetsgruppen. I 
den sitter representanter från alla 
förvaltningar och där arbetar man 
med olika trygghets- och säker-
hetsfrågor på ett övergripande sätt. 
Räddningstjänsten har förstås ett 
viktigt arbete i detta, både genom att 
arbeta förebyggande men också ge-
nom att göra snabba och bra insatser 
när något händer.

Hur ser brottstatistiken ut för vår 
kommun? Och i jämförelse med 
andra?
— Detta är ett område som vi följer 
väldigt noga. För närvarande ser det 
rätt bra ut, både jämfört med hur vi 
har legat till tidigare och jämfört med 
andra kommuner. Vår ambition är 
förstås att vi ska förbättra statistiken 
ytterligare och där landar vi återigen 
i att arbetet med våra barn och unga 
är allra viktigast.

Ordet trygghet har många dimen-
sioner. Du har delat in trygghet i 
tre delar?
— Ja, utåt sett är det den fysiska 
tryggheten med ljus, värme, en trygg 
samhällsmiljö med bra sjukvård och 
omsorg. Vi är beroende av en bra 
räddningstjänst och polis så att vi 
kan få hjälp om det händer något. 

 — Inåt är det relationerna med 
andra och att veta att jag kan få stöd 
om det händer något. 

— Uppåt är samhörigheten med de 
eviga värdena, viktigt. För mig har 
det tagit sig uttryck i att jag känner 
mig trygg i min Gudsrelation. För 
många kan det vara halmstrået man 
tar till när det krisar, men jag tycker 
man ska bejaka och glädjas åt de 
dimensionerna redan i det dagliga 
vardagslivet.


