
Miljö 

Geografiska Sävsjö behöver producera mer förnybar energi. 

 

I den antagna Energi- och Klimatstrategi 2011-2020 Sävsjö Kommun finns det ett lokalt mål att 
"Sävsjö kommun skall främja och stimulera ny miljöanpassad  produktion av elkraft genom vindkraft, 
vattenkraft, solceller och biobränslebaserad kraftvärmeproduktion". Vi kan konstatera att det inte 
hänt mycket inom förnybar elkraftsproduktion, trots att det har byggts nya fjärrvärmeverk vilka 
kunde utformats som kraftvärmeverk för både värme och el produktion.  

- Centerpartiet vill arbeta för att geografiska Sävsjö har betydligt mer förnybar energiproduktion 
inom en snar framtid säger Conny Karlsson. 

Sävsjö kan bli självförsörjande på energi 

 

Geografiska Sävsjö använde år 2019 ca 326 miljoner KWh (326 GWh) energi. Fördelningen var ca 1/3 
el, 1/3 biobränslen och 1/3 oljebaserad energi. Lokalt producerades 53 GWh fjärrvärme av biobränsle 
och 25 GWh biogas. Vi saknar 248 GWh energi för att bli en plusenergi kommun. 

Ett exempel för att göra Sävsjö till en plusenergi kommun kan vara att öka biogasproduktionen med  
25 GWh. Bygga solcellsparker på 10 ha  (15 GWh). Solceller på 1000 hustak (10 GWh). Etablera  10 st 
vindkraftverk  (100 GWh). Bygga kraftvärmeverk med en produktion på 100 GWh. 

Centerpartiet anser att Sävsjö som landsbygdskommun ska ha målsättningen att producera lika 
mycket fossilfri energi som vi förbrukar. 

 

Inkludering 



Är islam en religion eller politisk ideologi? 

   

Vi frågade Jonas Svensson professor och islamolog på Linnéuniversitetet.  
- Vi islamologer ser islam som religion eftersom det centralt  i islams tro finns en föreställning om en 
högre makt, med en vilja som har betydelse för hur människor beter sig. Att följa islam helt 
bokstavligt är mycket svårt och kräver ett heltidsengagemang oavsett i vilket land man bor. 
Är utövare av bokstavstrogen islam samma som våldsbejakande grupper?  
- Nej. De flesta grupper som idag på allvar hävdar att de är bokstavstrogna i Sverige tar aktivt avstånd 
från våld säger Jonas.  
Centerpartiet noterar att det finns människor/grupper som vill splittra kristna och muslimer med 
desinformation som bygger felaktiga fakta och rädsla. Det är ett ansvar för alla i samhället att inte 
låta sig bli vilseledd av dessa grupper. Viktigt att även vi i Sävsjö aktivt försöker minska klyftan mellan 
kristna och muslimer så att vi är ett enat samhälle. 
 
Högre mål för SFI. 

 

Kvaliteten i svenska för invandrare (SFI) är otillräcklig. En mycket stor andel av de som går SFI lär sig 
inte svenska och undervisningen är ofta illa anpassad och av ojämn kvalitet. Samtidigt har vissa 
privata och ideella utbildningsanordnare visat sig framgångsrika i att lära ut språk. I dag har dock 
studerande inom SFI inte möjlighet att välja en annan utbildningsanordnare än kommunen eller de 
anordnare kommunen upphandlat. Genom att öppna upp för konkurrens mellan nya 
utbildningsanordnare kan kvaliteten inom SFI höjas. 

Centerpartiet föreslår därför att det införs en resultatbaserad SFI-peng. Alla som uppnår vissa 
grundläggande krav får möjlighet att erbjuda SFI-undervisning. Den som ska lära sig svenska får 
sedan möjlighet att välja hos vilken utbildningsanordnare de vill studera, och utbildningsanordnaren 
får betalt genom en typ av skolpeng som baseras på resultat. 



Det ska löna sig att arbeta. 

Om inkludering ska fungera måste det alltid löna sig att arbeta. Alliansregeringen införde därför ett 
system där den som jobbar inte förlorar all sin ersättning, utan det fanns en jobbstimulans som 
trappade ned etableringsersättningen långsammare. I grunden handlar det om att skapa drivkrafter 
för fler att arbeta mer. Det har regeringen tagit bort. Centerpartiet vill att det alltid ska löna sig att 
arbeta, och vill därför återinföra jobbstimulansen, inom ramen för etableringslånssystemet. Det 
innebär att rätten till ersättning kvarstår under sex månader, även om en person med etableringslån 
får ett jobb. 

 

Landsbygd 

Samlingslokaler på landsbygden är viktiga 

   

Det finns samlingslokaler på landsbygden i flera byar i Sävsjö kommun. Lokalerna ägs av olika aktörer 
men alla drivs genom ideella föreningar eller Svenska kyrkan. Sävsjö kommun äger totalt tre lokaler i 
orterna Hultagård, Torset och Hylletofta som alla sköts av ideella föreningar. Centerpartiet i Sävsjö 
vill utveckla alla samlingslokaler oavsett vem som äger lokalerna. 

Det är viktigt att kommunen tar tillvara på det lokala engagemanget och är lyhörda för föreningarnas 
behov säger Thomas Sjögren 

Alla i kommunen ska ha en dräglig väg ända hem. 

   

Sävsjö kommuns unika modell för skötsel av enskilda vägar är ett nationellt föredöme och en 
hjärtefråga för Centerpartiet. Sävsjö kommun sköter de flesta av kommunens enskilda vägar, både de 
som är statsbidragsberättigade och de som inte uppfyller Trafikverkets kriterier för statsbidrag. Dessa 
vägar kallas utfartsvägar och är mellan 100 - 1000 meter med minst en åretruntboende.  



- Centerpartiet vill att samarbetet mellan de boende och kommunen stärks för att få till fler 
förbättringsprojekt på enskild väg. Vi driver även att inställelsetid ska anges upphandling av 
snöröjning på landsbygdsvägar säger Conny Karlsson. 

Närhet till hjärtstartare viktigt. 

   

Inom Sävsjö kommuns gränser finns endast 6 registrerade hjärtstartare på landsbygden. I och intill 
tätorterna finns 39 registrerade hjärtstartare. Landsbygden i kommunens södra del saknar nästan 
helt hjärtstartare och dessutom är de flesta hjärtstartare inte tillgängliga dygnet runt. Med tidig hjälp 
och hjärtstartare inom 3 min ökar chanser att överleva med 75%. 

 - korta avstånd och full tillgänglighet till hjärtstartare kan rädda liv säger Sten-Åke Claesson. 

Centerpartiet i Sävsjö jobbar för att fler område i Sävsjö kommun ska få tillgång till hjärtstartare 
dygnet runt. 

 

Skola 

Fler vuxna behövs i skolan 

  

Enligt gjorda undersökningar efterfrågar både lärare och elever fler vuxna i skolan. Även forskning 
visar på att fler vuxna ger stöd och en oberoende person att vända sig till. Vid raster och i skolans 
korridorer kan tidigare elever, far och morföräldrar eller andra resurspersoner skapa trygghet. 
Centerpartiet i Sävsjö vill skapa förutsättningar och hjälpmedel för fler vuxna i skolan säger Mirjam 
Johansson. 

Skolhälsovård och elevhälsa behöver mer resurser 

Det är Sävsjö kommun som ansvarar för att kommunens elever har tillgång till elevhälsa i den 
omfattning som de har rätt till enligt skollagen. Det är också kommunen som avgör exempelvis hur 
mycket personal som ska finnas inom elevhälsan, vilken kompetens som behövs utifrån de krav som 



skollagen ställer och hur ofta olika personalkategorier behöver vara på plats i skolan. Bedömningen 
ska göras utifrån de lokala behoven. Centern jobbar för att stärka skolhälsovården och åtgärder för 
att förbättra elevhälsan, inte minst psykisk ohälsa hos unga. 
- De resurser man tillskjuter elevhälsan har man igen tusen gånger om, när man tidigt lyckas fånga 
upp barn eller ungdomar som inte mår bra säger Mirjam Johansson ledamot i barn och 
utbildningsnämnden. 
 

Kommunikation 

Gång och cykelvägar behövs. 

 
 
Inom Sävsjö kommun har vi 4,1 meter cykel och gångväg per invånare. I Jönköpings län står 
kollektivtrafik, cykel och gång idag för i genomsnitt 15 procent av resandet, vilket är lägre än 
genomsnittet för landet som helhet. Målet för Sävsjö Kommun är att nå 25% år 2025 och på sikt 
fördubbla andelen persontransporter som sker via gång, cykel och kollektivtrafik. Centerpartiet vill 
satsa mer på gång och cykelvägar som en åtgärd för att nå målet.  
- Högst prioriterat är gång och cykelväg till Vallsjö kyrka och motocrossbanan i Vrigstad säger Christer 
Sandström. 
 

Sävsjö behöver ny utfart norrut 

 

Centerpartiet jobbar för en ny utfart i den nya översiktsplanen. Överfarten över järnvägen mot 
Skrapstad är stängd för trafik. Nya bostäder planeras på Tällevadsområdet och Sävsjö växer norrut. 
Detta innebär att all trafik som ska ut norrut på väg 128 tvingas köra förbi Hofgårdsskolan, säger 
Christer Sandström. Förslaget på ny utfart går mot väg 128 via befintlig järnvägsövergång i Skrapstad. 

 

Näringsliv 



Arbetstillfällen inom husindustrin påverkas negativt av höjda räntor. 

 

 

När inflationen nu stiger och räntorna höjs blir det svårare att få ihop ekonomin för många hushåll. 
Riksbanken räknar med att höja sin styrränta från 0 till knappt två procent den närmsta tiden. Det 
kommer att leda till klart högre räntebetalningar för svenska hushåll som ska investera i nytt boende. 

Centerpartiet vill därför att det förstärkta amorteringskravet avskaffas. Det förstärkta 
amorteringskravet innebär att den som har bolån på mer än 4,5 gånger sin inkomst före skatt måste 
amortera en extra procentenhet av bolånet per år. 

– Ett amorteringskrav är bra. Man ska självklart betala av på de lån man tar. Men om räntorna nu 
stiger snabbt, samtidigt som reallönerna urholkas, finns det ingen poäng med ett statligt 
tvångssparande i form av ett extra amorteringskrav som hämmar bostadsbyggandet säger Mikael 
Salomonsson. 

 

 

Äldreomsorg 

C tar ansvar för Sveriges pensionärer 

 

Centerpartiet har lyckats nå en överenskommelse i pensionsfrågan med regeringen. Nu förbättras 
situationen för landets pensionärer. 



– Det behövs stabilitet och ordning i Sverige. Vi måste se till att vi värnar ett pensionssystem som 
håller över tid, och det gör vi bäst genom långsiktiga samarbeten säger Tommy Trofast. 

Förslaget innebär 1000 kronor i höjd garantipension, upp till 100 kronor i bostadstillägg, att utreda 
gas i pensionssystemet samt sänkt skatt för personer som är över 65 år och jobbar. 

 


