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PLATS FÖR ATT GÖRA SKILLNAD
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TEMA: Påverkan och politik
MOUSA VILL UTVECKLA VÅR LILLA STAD
Daniel Mendoza ser det goda – och berättar om det
PRESENTATION AV VÅRA FÖRTROENDEVALDA

Inledaren
Alla kan påverka
Detta nummer av tidningen presenterar våra
politiker och det är kanske dem vi främst
tänker på när det gäller att påverka i vår
kommun. När jag tänker vidare på ordet
påverka så är det ju faktiskt något vi alla gör,
oavsett om vi tänker på det eller inte och
oavsett om vi vill eller inte.
Påverka kan vi göra stort och för många
eller i vår lilla omkrets, i vår närmsta miljö.
Till exempel på arbetsplatsen eller i föreningen där vi är med. Påverka kan vi göra aktivt,
positivt och med stort engagemang eller
passivt, negativt genom att till exempel prata
illa om platsen där jag bor eller arbetar.
Något jag kopplar väldigt starkt till påverkan
är ordet tillsammans. För när vi gör något
tillsammans så påverkar det så mycket mer
och bättre.
Jag har förmånen att vara Vaggeryds
kommuns representant i styrelsen för LEADER
Västra småland. Det är ett oerhört positivt
uppdrag eftersom det bygger på lokalt förankrade projekt, som verkligen gör skillnad för

landsbygden. Projekten drivs av människor
som genom sina idéer är med och påverkar.
För att få ta del av pengar från LEADER
ingår det i ansökan att man måste samverka
med andra. Det går aldrig att få pengar själv,
utan att fler är inblandade på något sätt. Är
det en förening som söker pengar så måste de
på något sätt samverka med andra och just
detta tror jag ökar chanserna för projekten
ska kunna påverka fler och ha större chanser
att leva kvar även utan projektpengar.
En del av varje människas möjlighet att
påverka Vaggeryds kommun till en positiv
plats är vart fjärde år när vi röstar på de
politiker som vi vill ge vårt förtroende till att
styra vår kommun. En annan, nog så viktig
del av varje människas möjlighet att påverka
pågår varje dag. Det handlar om vad just Du
gör och säger på den plats där just Du
befinner dig.
Kerstin Nordenstam
Invånare och påverkare

HÄR:
ÄR EN TIDNING SOM GES UT AV VAGGERYDS KOMMUN
Ansvarig utgivare är Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör. Redaktör är Simon
Hjälmarö. Redaktionen består av Simon Hjälmarö, Torbjörn Åkerblad, Cathrine
Palmcrantz & Louise Skålberg på Vaggeryds kommun & Nevena Condric på
Vaggeryds Näringslivsråd. Layouten är gjord av Alice Berntsson. Fotografierna är
tagna av Cathrine Palmcrantz & Simon Hjälmarö där ej annat anges. Tryckeriet som
trycker tidningen är Skilltryck AB. Besök oss gärna på www.vaggeryd.se &
www.facebook.com/vaggerydskommun. Följ @vaggerydskommun på Twitter &
Instagram eller ring oss på 0370-67 80 00.
2

HÄR: VÅR 2015

PÅ OMSLAGET
Mousa Husien Mousa.
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Möt Mousa som vill påverka.
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Ett sätt att vara rädd om framtiden.
10 Fiber för en levande landsbygd
Vaggeryds kommuns östra fiberförening
har skapat förutsättningarna.
12 Om att våga se det goda – och berätta om det
Daniel Mendoza vill berätta goda nyheter.
16 Ett företagarhjärta som klappar för de utsatta
Allan Ragnarsson (M) vill skapa samarbete
mellan näringsliv och skola.
18 ”Biblioteket är en kommun i miniatyr”
Kenth Williamsson (S) vill utveckla mötesplatser
för ungdomar.
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20 Våra förtroendevalda
Presentation av kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser.

TEMA: PÅVERKAN OCH POLITIK
Detta nummer av HÄR lyfter människor
som påverkar. Du får läsa om 19–årige
Mousa som vill utveckla vår lilla stad,
Daniel Mendoza som vill lyfta goda
nyheter och våra kommunalråd Kenth
och Allan – som vill påverka genom
politiken. I andra delen presenteras våra
förtroendevalda.
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ATT HA
MED V

Våren 2012 inledde Vaggeryds kommun visionsarbetet för hela vår plats.
Samtidigt samlades näringslivet och handlarföreningarna i Vaggeryd och
Skillingaryd för att diskutera hur vi alla tillsammans kan göra våra centrum
mer attraktiva. Intresset var stort och många var de som engagerade sig i de
båda aktiviteterna.

V

isionsarbetet handlade om att genom bilder rita,
klippa och klistra en vision av vår kommun
som plats och samlade många människor från
alla möjliga olika håll i samhället.
Själva centrumdiskussionen samlade ett 20-tal personer och ledde efter ett antal möten och stadsvandringar
fram till en Idékatalog som beskriver hur våra centrumkärnor ska kunna vara attraktiva och levande även i
framtiden.
HISTORIER SOM KOMPASS
Visionen Vaggeryds kommun – Här ger vi plats för att
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göra skillnad, är antagen av vårt kommunfullmäktige
och fungerar idag som en kompass för oss i alla vårt
kommunala arbete. Och mycket av det har vi kommit
väldigt långt med. Tidigare i år arbetade vi till exempel
– handlare och kommun tillsammans – fram alla handlarnas unika historier, som i skrivande stund hänger
på utställning i lokalen mitt emot City Skor i Vaggeryd.
OCH DE SOM KOMMA FARANDE
För viljan från alla som engagerat sig är tydlig: ökat
samarbete mellan handlarna i Skillingaryd och Vaggeryd,
ökat samarbete mellan handlarna och kommunen och,

A EN TANKE
VÅR LILLA STAD
– och att kunna visa den för andra
Text: Cathrine Palmcrantz
Foto: Simon Hjälmarö

sist men inte minst, ett ökat samarbete mellan handlarna,
kommunen och fastighetsägarna.
I alla dessa sammanhang är vår Idékatalog tänkt att
fungera som en inspiration för alla som bor och verkar
här i kommunen, men faktiskt också för de som är
intresserade av att kanske komma hit med sin verksamhet.
Vår förhoppning är nämligen att genom att tillsammans
visionera, formulera och till och med skissa fram den
framtid vi vill ha – vi som redan är här – så ser vi till att
ta ansvar för vår egen framtid, alldeles oavsett vad vem
som råkar ha vägarna förbi, letar efter just den dagen.
GRUPPER AV OLIKA
Därför bjuder vi under resans gång också in till något
man skulle kunna kalla för grupparbeten, där vi tillsammans går igenom aktuella förslag och hur de skulle
kunna bli sitt allra bästa. Som nu till exempel, när
centrumet i Vaggeryd behöver ses över för att göra plats
för ett helt nytt hus med många lägenheter och en ny,
stor Konsumbutik.
För att det skall berättas om och prövas redan innan

arbetet ute i centrumet hunnit sätta igång, ser en
Centrumgrupp till att representanter från många olika
sammanhang och perspektiv får vara med och tycka till.
SIG OCH SITT EGET
Men den som tror att det handlade om att delta för att se
till just sina egna intressen, tar miste; tvärtom.
– Jag är inte här för att kräva att jag skall kunna
komma in och åt precis överallt. Det handlar om att se
till att vi har ett så bra och fungerande centrum för så
många som möjligt, säger till exempel Kim Andersson
som sitter i rullstol, och som var en av de som kom till
Ritz konditori en kväll i november för att vara med och
påverka sin närmiljö.

Mer om centrumutvecklingen på nästa sida!
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Och ungefär samma sak var det som drev en annan betydligt mer nyligen
hitkommen invånare, vår kommuns allra första ensamkommande flyktingbarn
Mousa, som fick många av oss att lyfta blicken och se vår lilla stad som det
fantastiska ”hem” den ju kan vara och kännas för många fler,
än bara av oss som redan bor här.

Det här är mitt nya hem

– och ni, ni är
min nya
familj!
-– På riktigt? Tycker du det? undrar han och ser överlycklig ut när jag säger
att jag tycker att han ser ut som den 19-åring han är. De flesta brukar tro att
jag är 15, 16 max, fortsätter Mousa, pojken från Somalia, som tagit sig hit till
oss nästan uteslutande med sin livsgnista som drivkraft. Och den gnistan har
inte mattats av sen han kom hit; tvärtom.
– Jag vill ge tillbaka för allt jag fått, säger han som svar på frågan om varför
han engagerar sig i utvecklingen av vårt centrum och så lägger han till med
en blick som säger att han inte riktigt förstår frågan:
– Alltså…jag älskar Vaggeryd!
Text: Cathrine Palmcrantz Foto: Simon Hjälmarö
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M

ousas berättelse om sin
väg hit till oss i vår lilla
stad, går över Saudiarabien, Syrien och en vandring med
två gravida kvinnor till det som i
slutänden blev ett turkiskt fängelse,
vidare till Grekland och så småningom också Norge.
När han väl kom hit, till Sverige
och oss, var han fjorton år och kunde ta sig fram på flera språk; språk
han idag använder för att finnas för
nya kompisar bland de ensamkommande barn som vi nu tar emot här
hos oss.
– Men det svåraste har inte varit
språket, säger han på en såklart flytande svenska; mer hur era system
fungerar. Själv har Mousa turen att
vara en väldigt duktig idrottsman,
så hans egen väg in i vårt samhälle
har han väldigt mycket idrotten att
tacka för.

– Det var genom den jag träffade
Björn (Eriksson, uppskattad och
hängiven tränare i HK Vaggeryd).
Han tog sig an mig och brydde sig
verkligen om hur jag hade det, så
jag frågade socialtjänsten om de
inte kunde fråga honom om han
ville vara min vårdnadshavare.
Barn som kommer hit ensamma,
behöver människor som verkligen
vill hjälpa.
– Och han är bara bäst! ler Mousa
med ett leende så brett att man
förstår att den där Björn är något
utöver det vanliga.
FOTBOLL FÖRENAR
Men även om det var i handbollen
han hittade sitt eget, privata,
ankare så hörs det tydligt vilken
roll i synnerhet fotbollen skulle
kunna ha i utvecklingen av vår stad
som samhälle.

– Fotboll spelar vi överallt, över
hela världen, säger han, och därför
är det så bra att vi kan göra det
här också. I fotbollen syns det på
en gång hur lika vi är oavsett var i
världen vi än kommer från; mer lika
än olika, säger han och ler.
ÖPPET OCH TILLGÄNGLIGT
Mycket av det Mousa pratar om
handlar också om möjligheten att
kunna träffas och sparka boll eller
leka, i vardagen.
– Det måste ju inte vara en fullstor
plan, bara en yta där det går, och
man får, spela lite med varandra,
säger han. Konstgräsplanen i
Vaggeryd är fantastiskt fin, men
den är en och tider måste bokas.
Kanske man skulle lägga pengar på
många mindre planer här och var,
och på så sätt underlätta för ungdomar att mötas och prata lite, medan
HÄR: VÅR 2015
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På ICAs tak vill Mousa bygga en fotbollsplan.

man sparkar boll tillsammans. Han
får en nyinflyttad ”hälsing” att
plötsligt erinra sig alla de små anspråkslösa isplaner som snart sagt
varje bostadsområde på de breddgraderna spolar upp under vintern.
Ungarna hinner knappt in efter
skolan, förrän de är ute och spelar
något med klubba på isen. Kostar
inget och alla får vara med.
FÖR BLYGA
Mousa berättar om den absolut
vanligaste kommentaren när han
frågar jämnåriga om de inte vill
följa med på något möte – för han är
ju såklart med i ett politiskt
ungdomsförbund också:
– Först trodde jag att det handlade
om att man ville veta ”om det var
många där” för att man ville gå dit
människor var, men det visade sig
vara tvärtom! Var det mycket folk
ville man hellre gå hem, vara för sig
själva och inte göra något speciellt.
– Och det här var lika vare sig
man var infödd vaggerydsbo eller
från ett annat land!
Och när man då frågar honom
vad vi kan göra för att få fler ungdomar att engagera sig, så kommer
det väldigt skämmiga svaret:
8
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– Använda ett annat ord, till exempel.

– Vi kan göra en jättefin
fotbollsplan där uppe!

Eng-a-gera sig – hur ska
man känna att man vill
det, när det knappt går
att förstå ordet?! Vill ni
prata med oss, så får ni
visa det när ni pratar
och skriver också.

VART, INTE VEM
Det kan ha varit Jonas själv som
bäddade för den kommentaren; det
är nu inte så lätt att veta, för så går
det typiskt nog till på ett sådant
här grupparbete – idéer föder andra
idéer, en förflugen kommentar som
någon annan nappar på och vidareutvecklar till något användbart.

Då kanske vi org-a-ni-serar oss,
säger han och ler lite ironiskt åt
den nu rodnande skribenten.
PÅ TAKET?
Men något måste vi gjort rätt,
eftersom han ju kom och var med
den där kvällen på Ritz då vi
träffades för att prata om vad vi
ville med vårt centrum i Vaggeryd.
För med, var han. Som till exempel
när Jonas Hugosson på ICA dryftade frågan om den föga attraktiva
utsikten över hans tak för de så
småningom inflyttade lägenhetsinvånarna i nya hyreshuset i kvarteret Kärnan, då missade inte Mousa
tillfället:

För tillsammans är ett nyckelord
när vi rör vi oss mot framtiden, och
när alla har möjlighet att vara med
och delta och påverka – ja, då är det
helt enkelt inte så noga med vem
som sa vad. Det viktiga är att vi får
centrum där människor trivs och
vill vara. Bara så.
– Precis, säger Mousa Husien
Mousa, vårt första ensamkommande
flyktingbarn.
För han älskar vår lilla stad, hans
nya hem och oss som bor här; hans
nya familj!

PROJEKT PINNAR I BÄCKEN

Ett sätt att vara rädd
om framtiden
Text: Cathrine Palmcrantz
Foto: Simon Hjälmarö

Det är ett uttalat arbetssätt, det där om att vi ska
försöka hitta gemensamma lösningar på kommunen.
Därför var det faktiskt ett föredömligt litet exempel
den där gången då vår miljötänkande chef på Gata
och park, insåg att det skulle dröja länge innan de
planterade lövträden vid bäcken blivit stora nog för
att själva släppa ner ”mat” åt fiskarna.

H

an behövde hjälp och
genom en fritidsledare på
Fågelforsskolan fick han

napp.
– Det var när det stora Expertlagret skulle byggas, som vi hittade
en bäck ”i vägen” för bygget. Den
här bäcken var både behövlig och
alldeles väldigt frisk och välmående,
så vi bestämde oss för att försöka
leda om den och passade samtidigt
på att göra den ännu bättre fö
fiskar att leva i.
– Vi har nämligen något så fint
som öring i den här lilla bäcken.
Och hade det inte varit för kraftverken på vägen, skulle vi faktiskt
kunnat ha både bäck-, sjö- och havsöring här, berättar Hans med en illa
dold förhoppning om att tider och
beslut kan ändras i framtiden.
SLINGOR SYRESÄTTER
När en bäck ringlar sig fram bildas
naturliga kurvor där vatten
syresätts och fiskar kan leka. Även
bottnen måste vara oregelbunden
och därför är även den gjord enligt
konstens alla regler, med olika material och storlekar på stenar. Man
har gjort alla rätt, helt enkelt. Men
likväl märkte Hans och fiskexperten från Länsstyrelsen som
varit behjälplig hela arbetet igenom,

att fiskarna var tunna och magra.
– Det är inte lätt att få träd att
växa fort i den sandjord vi har här,
förklarar Hans, så det kommer att
dröja innan de planterade alarna
vuxit upp så pass att man får
grenar och pinnar ner i bäcken på
naturlig väg.
– Du förstår, förklarar Hans, i
dem bor sländlarverna som är
maten fiskarna behöver.
Aha.
NATUREN SOM SKOLSAL
– Min tanke från början var att
skolan skulle kunna använda det
här behovet i sin undervisning;
det är ju många olika ämnen som
täcks in – naturvetenskap, miljö,
geografi… Men när det verkade bli
svårt att få till, var det en eldbesjälad fritidsledare på skolan som tog
på sig rollen som utflyktsledare för
barnen.
– Och de verkade uppskatta det!
konstaterar Hans och visar de bilder
han hade med sig för att förklara
för barnen exakt vilken insats de
gjorde.
Ett förbättringsarbete som
sträckte sig hela vägen från ett par
olika förvaltningar, och ända in i
framtiden!

Hans Göransson, Gatu- och parkchef, Vaggeryds kommun

FIBER
för en
levande landsbygd
Insikten fanns nog redan där, och handlingskraften också; att om vi ska ha en
levande landsbygd i framtiden så är det
nu vi måste vara med på tåget.
Text och foto: Simon Hjälmarö

O

ch tack vare denna insikt
hos väldigt många boende och särskilt hos de
drivande i Vaggeryds kommuns
östra fiberförening, är de nu så
redo som man kan bli för att sätta
spaden i marken och börja gräva
ner fiber. Det är de tre styrelseledamötena Jim Lejon, Christina
Kemi och Anders Friberg runt
bordet överens om.
– Det började när Christina Kemi
flyttade till byn Nöthult och skulle
koppla upp sig och upptäckte att
det var för dålig uppkoppling för
att jobba hemifrån, säger Jim Lejon,
ordförande i föreningen innan
Christina själv fyller i:
– Vi var i kontakt med Telia som
sa att det skulle kosta oss 19 000
kronor bara för att de skulle undersöka om vi kunde få fast telefonledning. Kopparledningarna är ju
10
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väldigt dåligt underhållna här ute.
Mobiltäckningen är inte heller bra
så det blir segt att koppla upp sig
mot internet.
INTRESSE FÖR BREDBAND
Efter att ha kommit att samtala om
bredbandsfrågan och hört sig lite
för beslöt sig grannarna i Nöthult
och Bäck för att arbeta tillsammans.
Ungefär samtidigt gick kommunen
ut med en fråga om att anmäla sitt
intresse för fiberbredband. Detta
satte frågan på agendan på flera
håll i bygden.
FÖRENINGEN TAR FORM
Efter möten med kommunen och
Länsstyrelsen, så började planerna
klarna för hur arbetet med fiberutbyggnaden ska gå till. Genom
att bilda en förening som bygger
och äger nätet kan man få del av de

bidrag som Länsstyrelsen ger, vilket
finansierar 60 procent av kostnaden.
– Först hade vi tänkt att vi kunde
lösa detta enbart i byarna Nöthult
och Bäck, men kommundirektören
gav beskedet att vi måste vara minst
250 hushåll om det ska bli någon
effekt av detta på landsbygden,
säger Jim.
– Då fick vi rita ett större område
och insåg samtidigt att det blev
svårt att utesluta folk. Så gränsen
flyttades stegvis efterhand som fler
blev intresserade. Till slut var vi
hela kommundelen öster om E4:an,
förutom Hok, Byarum och Vaggeryd
som är tätorter där marknadens
aktörer får stå för utbyggnaden,
säger Christina.
NÄTVERK OCH MÖTEN
– Den personliga kontakten är alltid
viktig, annars hade vi aldrig fått in

Jim Lejon, till vänster, Christina Kemi och Anders Friberg.

medlemmar. Nätverk och möten är
nyckeln för att lyckas och det finns
naturligt på landsbygden genom till
exempel väg- och hembygdsföreningar, och inte minst byskolor. Och
övertygar man inte någon första
eller andra gången, så kommer de
ofta med tredje gången eller när
grannen går med. Vi har lärt känna
folk i bygden och sett vem som bor
innanför dörren, säger Anders och
fortsätter:
– I princip har ingen sagt nej och
det är ju det som är förutsättningen.
Den goda viljan är nödvändig.

engagerade och lagt ner hundratals
timmar på detta så är ju drivkraften
dels att vi vill ha detta själva, dels
att vi brinner för landsbygden och
vet att ska vi ha en levande landsbygd så måste vi engagera oss. Och
då är ett fungerande samarbete en
förutsättning för att fortsätta engagera sig, säger Jim.
– Sen gör det ju inget att alla vi
nog tycker att det här arbetet är
roligt. Det är väldigt motiverande
när vi har en stark medlemsutveckling och ett tydligt mål med det vi
gör, säger Christina.

HUNDRATALS TIMMAR
De framhåller också att det har
varit en positiv dialog och ett bra
samarbete både med politiker och
tjänstemän i kommunen redan från
början.
– För alla oss som kommit att bli

UTMANINGARNA
Nu ligger utmaningen i att få med
som många som möjligt från
början. Det blir för dyrt att ansluta
sig efteråt.
– Det är vårt ansvar i styrelsen att
försöka förebygga det. Den fortsätta

utmaningen ligger i genomförandet, säger Jim men verkar inte så
orolig för det:
– Det är fascinerande hur mycket
kompetens vi har hittat hos
människorna som engagerat sig;
anläggningskunnande, grävning,
ekonomi, teknik och juridik, det är
klart vi har nytta av det.
EN LEVANDE LANDSBYGD
Så att ett bra bredband är en
förutsättning för en levande landsbygd, det har vi förstått.
Men lika viktigt är det att det
finns människor som vill engagera
sig och göra skillnad. I vår kommun,
och i synnerhet på landsbygden,
finns det gott om sådana människor.

HÄR: VÅR 2015 11
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OM ATT VÅGA
SE DET GODA
– och berätta om det

Det kan låta som galenskap att påstå att det handlar om mod, men
faktum är att så har det blivit i vår tid att vi pratar om precis allt
annat – det dåliga – hur lätt som helst, men har samtidigt jättesvårt
att föra fram det andra, det goda. Det goda som faktiskt händer och
sker, både runt om i hela vår värld, men även just här, i vår kommun.
Så självklart bjöd vi med vår lokala reporter från Jönköpings-Posten,
när HÄR träffade chefredaktören och ansvarig utgivaren till Good
News Magazine, tidningen som utropat sig till De Goda berättelsernas
bärare, Daniel Mendoza under hans besök hos oss i höstas.
Text och foto: Cathrine Palmcrantz

N

är man frågar Daniel
Mendoza om vad det är som
driver honom, vad det är
som gör att han orkar gå emot den
förfärliga barndomen och uppväxten,
och istället välja att alltid fokusera
på det goda, så pass att han numera
jobbar heltid med att missionera
omtanke och respekt, så svarar han
med ett så djupt och innerligt glitter
i de mörka, bruna ögonen att det
här inte går att misstas för något
han ”bara säger” – det här kommer
från djupet av en själ som vet vad
han pratar om:
– Kärleken till livet!
ONDSKAN
Det Daniel berättar om sin och
syskonens uppväxt, hela resan från
landsbygden i Uruguay, via flyk-

tingläger och asylmottagningar
fram till en lägenhet i Västerås där
hans pappa fick fortsätta det gränslösa misshandlandet av sin familj,
är svårt att lyssna till.
Det går knappt att förstå berättelsen om en kudde som pappan
lägger över ansiktet och sätter sig
på, över det lilla barn som sprattlande kämpar för sitt liv; bilden av
hans syster som helt sönderslagen
får sitta på en pall framför pappans
vänner som en slags bisarr trofé
över hans makt, och så den smärtsamma insikten om att en mamma i
någon slags gränslös kärlek,
faktiskt själv kan fortsätta att slå
ett redan svårt misshandlat barn,
helt enkelt för att fort få tyst på
honom så att pappan till slut inte
skall slå ihjäl honom.

– Mm, säger Daniel och ser ut
över den höstvackra Slätten, det var
mitt enda mål när jag var tonåring:
att när jag blev 20 så skulle jag slå
ihjäl min pappa.
LJUSET SYNS BÄST
Det erkännandet, om vad som drev
Daniel när han var ung, är också
det som tar allra, allra hårdast när
vi lyssnar på föredraget han håller
för vår Hjortsjöskolas äldre
högstadieelever. Det blir alldeles
knäpptyst i salen. Efteråt får han
frågan om han tror att han skulle
ha hållit på med det han gör idag,
om han inte varit med om just allt
det här hemska.
– Det var antingen det, eller att
inte ha levt alls. Det fanns liksom
inga mellanvägar att välja. Så
HÄR: VÅR 2015 13

lägger han till:
– För det är först mot det riktigt,
riktigt svarta, som det ljusa syns
allra bäst, och så ler han så där
innerligt igen.
PENGAR OCH FRAMGÅNG
Ganska förutsägbart nog, gjorde
Daniel först något som liknar en
slags revansch. Mot alla odds läste
han in de obefintliga betygen från
grundskola och gymnasium och tog
sig in på en av de allra svåraste
högskolorna: Handels, och arbetade
därefter – ganska framgångsrikt
– som aktiebörsmäklare och på banker i nästan tio år. Men hela tiden
med en slags medvetenhet om att
han skulle komma att göra något
annat, något bättre, med sitt liv.
Och den historien börjar egentligen
med de resor han gjorde då till och
från jobbet, det jobbet där han köpte
och sålde pengar. För det var under
de resorna han satt och lyssnade till
hur människor pratade och – framförallt – vad de pratade om; vad de
valde att berätta för varandra.
– För aldrig, aldrig någonsin, att
det var om något bra! säger Daniel
och slår frågande ut med händerna
innan han fortsätter: hur kunde det
vara så?
– För mig som invandrare från ett

väldigt fattigt land med stora klyftor och mycket våld i vardagen, och
dessutom utifrån den uppväxt jag
haft, så blev det både konstigt och
väldigt svårt att förstå.
– Att de här människorna som
bott och vuxit upp i det här
fantastiska landet, och fått både gå
i skolan och slippa krig och våld på
gatorna – att just de var så
missnöjda…
ATT BLI DET DU HÖR
Daniel frågar eleverna på Hjortsjöskolan om de tycker att de bor i en
trygg värld; några enstaka händer
sträcks upp. Han frågar sedan om
de läst något i tidningarna eller på
nätet om att världen skall gå under,
och jo, det har nästan alla.
– Ja, men säg mig då, säger
Daniel där vi sitter och pratar på
verandan till den idylliska lilla
paviljongen nere på Slätten där
höstsolen leker mellan björkar och
snickarglädje, hur sjutton skall
världens alla barn kunna känna
något slags hopp om framtiden, om
inte ens barnen i det här rätt skyddade hörnet av världen gör det?
– Hur ska vi få dem att känna
någon lust att vara med och driva
utvecklingen av bra idéer och
lösningar – allt det där vi ju faktiskt

vet att vi behöver – om samtidigt
informationen väller över dem om
det fullkomligt meningslösa i det?
– Ja, säger han och fullföljer resonemanget: för istället för att uppmuntra till skapande av lösningar
och idéer som skulle kunna förhindra den där undergången, så sitter
vi och rabblar de där olyckliga profetiorna som vi märkligt nog verkar
veta att de kommer att inträffa.
Enligt Aftonbladet faktiskt, till
och med när:
– År 2880, tillägger han och
skrattar gott.
– Men, säger Daniel till eleverna
på Hjortsjöskolan för att illustrera
vikten av det kritiska granskandet:
de skrev ju inte ett enda ord om alla
de idéer och problemlösningar som
mänskligheten inte bara möjligtvis,
utan också högst troligt, hunnit
utveckla under den tiden fram till
dess!
– Och varför gör man inte det,
tror ni?
I tystnaden är det han själv som
ger svaret:
– För det ”säljer inga tidningar”!
FLYKT ELLER PLIKT?
Det blir absolut knäpptyst i aulan
på Hjortsjöskolan. Ganska troligt för att många av lärarna och

Jönköpings-Postens Cecilia Nilsen Palm och Daniel Mendoza pratar om vikten av att få utrymme att berätta om det goda som händer.
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eleverna där just nu arbetar med
media som ämne på lektionstid. Det
svindlar till lite när man förstår
den fulla vidden, konsekvensen, av
att ett intresse att tjäna pengar på
något man åtminstone tror är det
som säljer bäst, är det som också tar
ifrån oss det som vi på längre sikt
behöver mest av allt.
– Ja, säger Daniel, det är därför
jag var tvungen att starta Good
News Magazine – det handlar inte
om någon liten naiv lek kring att
få ”fly” in i det gulliga och roliga
för att slippa hantera det svåra, det
är tvärtom: det är ett absolut måste
som en motkraft! Att få reda på att
det faktiskt är en idé att vilja lösa
ett problem, att det kan leda till att
någonting blir bättre.
– Och sett i ett sammanhang
kring Mänsklighetens överlevnad:
om inte det är att ta sitt journalistiska kall på allvar, då vet inte jag…
SOM NÅGON SKULLE DÖ
Vår vän reportern på lokaltidningen
ler lite. För även om det är i en helt
annan ekonomisk liga, så känns
det ju igen, det här argumentet om
pengar, även när det handlar om
att få yta nog för att kunna berätta
någon av alla de goda historierna
som utspelar sig här.
– Mm, så ser verkligheten ut,

säger hon, annonserna måste ju
få plats – det är ju de som betalar
våra löner; bara prenumerationerna
räcker inte.
– Fast, protesterar Daniel, så
säger inte jag till mina journalister, mer tvärtom faktiskt. Vår idé
bygger ju på att skapa utrymme för
berättelserna, så jag säger ”Skriv!
Skriv som om du är den allra sista
människan i världen som träffar
den här personen. Din berättelse är
den enda som kommer att finnas
kvar om hen är borta i morgon.
Skriv!!!”
OM ATT LÅTA ONT BLI GOTT
Det är dags att avsluta vår stund
tillsammans med mannen som ser
det som allas – sin och vår – plikt att
lyfta det goda, för våra kommande
generationers skull. Och med hans
starka historia snurrandes i huvudet går det till slut inte att undvika
frågan som hela tiden gnagt inuti
en annan förälder:
– Hur blev det sedan för dig när
du fick barn utifrån din förfärliga
bild av vad föräldraskap är? Är det
möjligt att glömma bort vad du själv
varit med om?
Han skrattar inte, men det är med
ett för allvaret i frågan så förvånande brett och stadigt leende, som han
möter frågan.

– Det är min övertygelse, säger
Daniel med eftertryck, att tack vare
min så fullkomligt sjuka uppväxt,
så har det faktiskt varit enklare för
mig än för många, många andra,
att förstå hur jag ska vara som
förälder: jag har bara behövt göra
precis tvärtom!
PLATS ATT GÖRA SKILLNAD…
Det är allt bra skönt ibland, att
vara på en plats där vi alla faktiskt
bestämt oss för att skapa det här
förändringsvänliga klimatet – alla,
från vanliga invånare till fritidspolitiker, anställda tjänstemän, föreningsmänniskor och näringsliv. I vår
vision bestämde vi oss att vi vill vara
en plats där vi får, och ska, göra
skillnad och vi har bestämt att vi
skall göra det genom att berätta
de goda historierna för varandra.
Historierna om alla som gör saker
bättre och bättre utifrån dem vi
jobbar för – de som bor här, de som
betalar skatt här, de som redan är
här och de som ännu inte flyttat hit.
Därför berättar vi om Daniel, för
att han är en sådan bra förebild.
Och så för att vi vågar se det goda
och berätta om det.

HÄR: VÅR 2015 15

VÅRA NYA KOMMUNALRÅD

Foto: Gunnar Höglund/
Hallpressen

ETT FÖRETAGARHJÄRTA
som klappar för de utsatta

Allan Ragnarsson (M) är ett känt namn för de flesta i vår kommun. Däremot är
det inte alltid i en och samma roll vi lärt känna honom, eftersom hans engagemang finns i många olika sammanhang – kyrka, golfklubb, näringsliv och det
som det ska handla om här: i kommunpolitiken. För från och med den 1 januari
är Allan vår kommuns nya kommunalråd.
Text: Cathrine Palmcrantz
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N

u är det politiska uppdraget inte helt nytt för
honom, eftersom han redan 2012 efterträdde
Ing-Marie Paulsson i rollen som oppositionsråd.
Det ser ut som en tanke, för det innebär att Allan vid
sitt tillträde haft två år på sig att ”värma upp”, som man
skulle kunna kalla det.
Alla vi som jobbar på Skillingehus har också haft tid
på oss att lära känna Allan. Vi har hängt över sammanträdesbord tillsammans, köat vid kopieringsmaskinen
och druckit eftermiddagskaffet tillsammans. Och det
kan låta anspråkslöst nog, men det är ju så vi
människor lär oss om varandras arbeten. Och inte minst
då Allan, som politiker, om oss som tjänstemän.
INTRYCK OCH AVTRYCK
Så vad har du sett, och vilka tankar har du inför ditt
tillträde som kommunalråd? undrar vi som gör HÄR.
Vad har du tänkt sätta för märken i vår historia? Han
skrattar lite generat, det gör han ofta när man försöker
tvinga honom att säga sin egen mening, eftersom Allan
tillhör den där väluppfostrade sorten som ytterst ogärna
talar om för andra vad de skall tycka.
Och nu är han ju faktiskt företrädare för inte bara ett
utan fem partier.
– Ja, jag kommer ju från näringslivet, så jag skulle
gärna vilja få igång arbetet mellan näringsliv och skola.
Att försöka skapa en förväntan till arbetslivet, livet efter
skolan, redan när man är ung, och då med hjälp av de
vuxna som är omkring dem då: lärarna.
– Vi har ju fantastiska möjligheter att skapa utökade
klassrum ute hos våra företag och sprida den här för oss
så typiska lusten att göra och skapa och driva.

DEN STORA AHA-UPPLEVELSEN
Även om Allan genom alla sina år inom politiken, nog
varit i närheten av det mesta som en kommun har att
hantera, så blev det lite av en överraskning för honom
exakt hur många uppdrag som följde med tjänsten som
kommunalråd.
– Om jag säger så här: inom näringslivet har vi
tydliga affärsidéer. Väldigt tydliga avgränsningar i det
vi gör och vill göra. Så är det inte i en kommun, och det
tycker jag är spännande!
– En kommuns verksamhet rör så mycket av en
människas liv, från vaggan till graven – och faktiskt lite
före och efter också – allt berör alltid någon av kommunens alla förvaltningar.
– Det betyder att det finns en massa specialistkompetens här inne, och det tycker jag väldigt mycket om; det
blir så intressanta samtal!
KYRKOR OCH POLITIKER
Allan tror att hans politiska engagemang kommer ur
hans kyrkliga bakgrund och att det är något han delar
med många förtroendevalda här.
– Ja, i vårt kommunfullmäktige har vi en total
överrepresentation från de kyrkligt aktiva, men det ger
också en samtalskultur präglad av stor hänsyn, utifrån
att vi är många generalister, påpekar han.
– Men, och nu ler han när han säger det, det kan också
vara en illustration av den där gamla sanningen om att
några gör mycket och många gör ingenting; är man
naturligt aktiv som ung så ger det en självklarhet till
engagemang även som vuxen.
– Det här är något som är viktigt att vi tänker på både
när vi i skolan ska rusta våra unga för det kommande
arbetslivet, men också för att visa dem hur viktigt det är
att vara med och påverka oss politiker.
DET SOCIALA HJÄRTAT
Allans karriär löper ganska rakt igenom ett antal
förvärvade bolag och rollen som VD och ägare i dessa.
Men när man frågar honom vad som berört honom mest,
så har det varit samarbetet med personalen på de olika
företagen.
– Och nu kan jag känna samma värme och nyfikenhet,
kanske i synnerhet tack vare mitt förra uppdrag som
överförmyndare. Det ger en ödmjukhet när man får
insyn i människoöden så väsensskilda från hur man
själv fått haft det.

Foto: Skillingaryd.nu
Allan Ragnarsson besiktigar sin Wolseley, en kärlek han haft sedan han själv
fick ta över den av sin far. Men som – utifrån att han inte är någon mekare
själv – ändå kallar för ”den dyraste bil jag någonsin haft”!
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”Biblioteket är en
kommun i miniatyr”
Han säger så, vårt nye oppositionsråd Kenth Williamsson (S), tidigare
ordförande i vår kultur- och fritidsnämnd. Och han säger det trots att
hans egen bakgrund egentligen ligger mer inom idrott eftersom han
varit både fotbolls-, badminton och pingisspelare.
– Jo, fast jag tog faktiskt ett guld i klubbmästerskapen för ungdomar
i schack någon gång i slutet på 70-talet, säger han och ler generat över
det egna ”skrytet”, och det kom faktiskt utav att jag trivdes så bra just
på biblioteket.
Text: Cathrine Palmcrantz Foto: Simon Hjälmarö

D

et som gjorde att han trivdes
så bra där på biblioteket i
Skillingaryd på 70-80-talet,
var den magiska kombinationen
av tidningar, musik och en väldigt
närvarande bibliotekarie som också
tyckte mycket om att spela schack.
Mycket av Kenths tankar just nu,
handlar om utvecklingen av den nya
tidens mötesplats för våra ungdomar, för att de ska vilja komma dit
och framför allt vilja delta i samhällsutvecklingen.
– Där är ju biblioteken en klar
förebild, och i all synnerhet just våra
bibliotek här i vår kommun; för vi
ligger väldigt långt fram – det ser
jag tydligt när jag är och besöker
andra kommuner.
Inte minst gäller detta arbetet
kring vår mötesplats för teknik,
konst och slöjd – Makerspace – som
hos oss finns på biblioteket i
Vaggeryd, under namnet Skaparbibblan.
”DUKTIGA PÅ DET”
Kenth, eller Keke som han
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kallas av många Skillingarydsbor,
tar nu tjänstledigt från sitt arbete på
Proton Group. Det är en av de
arbetsplatser som infört ett arbetssätt kring ständiga förbättringar.
Där har han och facket som han
representerar, fått ett helt nytt sätt
att se på Lean, som det ofta kallas
inom näringslivet när man tar vara
på medarbetarnas kunskap och låter
dem forma förslagen på förändringar
som skall göras.
– Ja, vi är duktiga på det, säger
Kenth. Det är något vi fått arbeta
med på dagtid, vilket gjort att
många kunnat bidra till att utveckla
företagets produkter och sin egen
kompetens.
– Det är en erfarenhet jag tänker
kan komma till nytta i min nya roll,
eftersom kommunen också håller på
att införa det arbetssättet.
TILLIT OCH SAMMANHANG
Kenth berättar väldigt passionerat
om idéerna kring den nya mötesplatsen för ungdomar som man processar inom politik och förvaltningar

just nu. Vi pratar om vilken användning han har av de svar vi fått från
kommunens alla unga, inte minst
genom den stora ungdomsenkäten,
LUPP, som gjordes förra hösten.
– I den framkommer det tydligt
att våra ungdomar bryr sig mindre
om åldersindelningar och mer om
innehållet i mötena. Det handlar mer
om att skapa en öppen och
inkluderande mötesplats, oavsett
ålder, ursprung eller kön, men också
om en plats där man kan vara med
och ta del av nya förslag om utvecklingen i samhället.
Han berättar om hur den lilla
skejtarparken i Skillingaryd och hur
den arbetades fram med ungdomar
och över förvaltningsgränser.
– Och den ser vi ändå bara som en
början på en ännu större utveckling
av hela den platsen till ett slags
aktivitetscentrum, visionerar han.
FÖRENINGSLIVSKVALITET
Den här nya mötesplatsen som
fortfarande processas, tänker han
sig, kommer också att vara mötes-

VÅRA NYA KOMMUNALRÅD

Kenth Williamsson i samtal med bibliotekschefen Lo Claesson på biblioteket i Vaggeryd.

platsen mellan föreningslivet, nya
medlemmar och olika typer av samtal och aktiviteter.
– Det är jätteviktigt för alla, säger
Kenth när vi pratar om mätningar
av upplevd hälsa och sammanhanget
i en meningsfull fritid, men i all
synnerhet för våra unga! Det är
genom ungdomsgården och föreningslivet som vi hittar en plats, en
hemvist, som gör oss starkare inför
yttre förändringar som om man har
jobb eller inte, en bra ekonomi eller
inte. Livet utanför jobbet är liksom
ingen ”lök på laxen”, det är mycket,

mycket viktigare än så.
– Att ha ett aktivt föreningsliv
ökar livskvaliteten.
Men för att våra unga ska få möjlighet att delta oavsett hur gott ställt
man har det hemma eller hur långt
bort eller nära man bor, så vill Kenth
lyfta frågan om ett kollektivtrafikkort för alla unga, vare sig det är för
att kunna ta sig till och från skolan
eller sina fritidsintressen.
– Det gör också att vi inte hela
tiden behöver dubbla allt när vi samhällsutvecklar utifrån att vi har två
centrum. Det blir helt enkelt mer

långsiktigt hållbart.
– Både när det gäller pengar och
miljö, lägger han till.
INGET UTAN FÖRTROENDE
Vad är då det viktigaste för oss att
tänka på, för en bra utveckling av
vår kommun som en attraktiv plats?
– Förtroende, svarar vårt nye
oppositionsråd eftertänksamt innan
han fortsätter: för varandra, och
för att vi alla både kan och vill göra
väl – det är det viktigaste. Det gör
oss till en plats där vi faktiskt gör
skillnad.
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i
kommunen och kan liknas vid riksdagen. Ledamöterna
utses vid val vart fjärde år när du som är röstberättigad
röstar i kommunalvalet. Antalet ledamöter är 41 till antalet
samt 25 ersättare. Kommunfullmäktige beslutar bland
annat om budget och ekonomiska långtidsplaner, skatter,
avgifter, årsredovisning, köp och försäljning av fast egendom, de utser även ledamöter i styrelser och nämnder och
beslutar om inriktningsmål för nämndernas verksamhet.

ALLA ÄR VÄLKOMNA
Fullmäktiges sammanträden är offentliga, detta innebär att
vem som helst är välkommen att lyssna. Sammanträdena
annonseras i lokalpressen och på kommunens hemsida,
där framgår vilka ärenden som ska behandlas och var
sammanträdet hålls.
Fullmäktiges presidium består av Christer Holmgren (M),
ordförande, Maritha Bengtsson (KD), 1:e vice ordförande
samt Robert Alkemark (S), 2:e vice ordförande.
Sekreterare är kommundirektör Bengt-Olof Magnusson.
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FAKTA: STYRET I KOMMUNEN
Under mandatperioden 2015-2018 råder
ett minoritetsstyre i Vaggeryds kommun. En
”femklöver” bestående av Moderaterna,
Kristdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet
och Miljöpartiet har enats om en politisk
plattform och har genom en så kallad
teknisk valsamverkan majoritet i alla
nämnder.
I kommunfullmäktige har femklövern 20 av
41 mandat och är beroende av röster från
Socialdemokraternas, Vänsterpartiets eller
Sverigedemokraternas ledamöter för att få
igenom sina beslut.
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Ordförande
Christer
Holmgren
(M)

PRESIDIUM

ORDINARIE LEDAMÖTER
Gert
Jonsson
(M)

Gunilla
Otterberg
(M)
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Philip
(C)
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Adinda
(FP)

Ewa
Magnusson
(FP)

Berry
Lilja
(S)
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(SD)
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(C)
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(KD)
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(S)
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Ödebrink
(S)

Malin
Rehnstedt
(MP)
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(S)
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(S)
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(S)
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(S)
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(S)

Alice
Åström
(V)
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(V)
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Walkendorff
(SD)
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(M)

Mikael
Wahss
(MP)
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Karlsson
(S)

Anna Karin
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(S)

Mats
Oskarsson
(M)

Stefan
Ottosson
(KD)

Malin
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(S)

Jan
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(S)

Allan
Ragnarsson
(M)

PO
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(C)

Jenny
Larsen
(KD)

Vakant
(S)

2:e vice
ordförande
Robert
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(S)

Ann-Katrin
Löfstedt
(M)
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(C)

Christer
Sandén
(KD)
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(KD)
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Martin
Damberg
(V)

Niklas
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ERSÄTTARE I KOMMUNFULLMÄKTIGE
Lars
Seger
(M)

Vakant
(C)

Kurt
Enell
(KD)

Mattias
Classon
(FP)

Magnus
Daun
(S)

Thomas
Strand
(S)

Klas
Gustavsson
(V)

Vill du kontakta
en politiker?
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Ulrika
Åberg Juul
(S)

Mikaela
Björklund
(V)

Fredrik
Nord
(SD)

Lars–Olof
Hindersson
(SD)
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Marlene
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(MP)
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(S)
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Övre raden, från vänster: Ulf
Abrahamsson (C), Jenny Larsen
(KD), Kenneth Åberg (S),
Maritha Bengtsson (KD),
Annelie Borgström (S),
Ann-Katrin Löfstedt (M), Jan-Olof
Svedberg (SD).
Nedre raden, från vänster:
Lennart Karlsson (V), Stig-Göran
Hultsbo (MP), Berry Lilja (S),
Kenth Williamsson (S), Allan
Ragnarsson (M), Jerry Karlsson
(FP).

KOMMUNSTYRELSEN
Kommunstyrelsen är kommunens ledande
politiska organ och kan liknas vid en regering
på kommunnivå. Styrelsen ansvarar för kommunens utveckling inom samtliga samhällsområden och svarar även för kommunens ekonomi.
Styrelsen ansvarar dessutom för att kommunfullmäktiges beslut blir utförda.

13 LEDAMÖTER
Kommunstyrelsen leder och samordnar
utformningen av övergripande mål, riktlinjer
och ramar för den kommunala verksamheten.
Särskilt kan nämnas frågor som befolkningsutveckling, bostadsförsörjning, kommunikation,
turism, näringslivsutveckling, flyktingmottagning, integration, information och IT-utveckling.
På kommunstyrelsens bord kommer också
löpande ärenden, det vill säga frågor som till
exempel initieras av enskilda och som kräver
relativt snabbt beslut.

POLITISK
REPRESENTATION

TVÅ UTSKOTT
Kommunstyrelsen har två utskott; arbetsutskottet som är kommunstyrelsens beredande
organ i alla frågor som inte direkt kan
kopplas till tekniska utskottet. Det, i sin tur,
ansvarar för den kommunaltekniska verksamheten i form av bland annat vatten och
avlopp, gator och torg, grönytor, lekplatser,
kommunens skogar med mera.

4
2
2
1
1
1
1
1

Varje utskott har viss beslutanderätt i frågor
som berör utskottets ansvarsområde. Antalet
ledamöter i varje utskott är fem stycken.
Ordinarie ledamöter i arbetsutskottet är Allan
Ragnarsson (M), Kenth Williamsson (S), Berry
Lilja (S), Ulf Abrahamsson (C) och Jenny Larsen
(KD).
I tekniska utskottet är ordinarie ledamöter P O
Toftgård (C), Jerry Karlsson (FP), Stig-Göran
Hultsbo (MP), Besim Matoshi (S), Kenth Williamsson (S).
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Kommunstyrelsen är sammansatt av representanter för de olika politiska partierna. Antalet
ledamöter är 13. Dess ordförande är Allan

Ragnarsson (M), kommunalråd. Vice ordförande är Kenth Williamsson (S), oppositionsråd.

5 mandat

2 mandat

KD
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FP

2 mandat

VÅRA FÖRTROENDEVALDA

Övre raden, från vänster: Roger Ödebrink
(S), Malin Rehnstedt (MP), Helena Walkendorff (SD), Marita Wågesson Sjöberg (M),
Johanna Gustafsson (S).
Nedre raden, från vänster: Bengt Staude
(M), Gunnel Elg (KD), Atcha Adinda (FP),
Viktoria Önneby (KD), Nicolina Palmcrantz
(S), Sune Toftgård (C).
Saknas på bilden: Alice Åström (V), Kristina
Karlsson (S).

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Barn- och utbildningsnämnden är huvudman
och har myndighetsansvar för barn- och
skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola,
särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola
samt de olika former av vuxenutbildning som
kommunen bedriver. I nämndens uppdrag
ingår ansvaret för att kvaliteten hålls gällande
arbetsmiljön, personalens kompetens, lokaler
och resurser för verksamheten samt resultatet
av verksamheten. Förskola bedrivs vid 16
enheter. Fritidshem finns vid elva skolenheter.
Utöver kommunens egna verksamheter finns
också fyra fristående förskolor. Fritidshem finns
vid Lyckornas förskola och vid den fristående
Tofthagaskolan.
Grundskolan omfattar elva enheter varav två,

POLITISK
REPRESENTATION

Fågelforsskolan och Hjortsjöskolan omfattar
alla årskurser (F – 9). Grundsärskolan finns vid
Fågelforsskolan samt individintegrerade elever
vid andra enheter.

4
2
2
1
1
1
1
1

Fenix Kultur- och Kunskapscentrum är navet
för de frivilliga skolformerna för ungdom och
vuxna. Där bedrivs idag gymnasieutbildning,
gymnasiesärskola samt svenska för invandrare
(SFI), kommunal vuxenutbildning och lärvux.
Utöver detta finns inom ramen för Lärcentra,
YH-utbildningar samt distansutbildningar och
uppdragsutbildningar.
Antalet ledamöter i barn- och utbildningsnämnden är 13. Dess ordförande är Viktoria Önneby (KD). Vice ordförande är Roger Ödebrink
(S).

HALLÅ DÄR,

VIKTORIA ÖNNEBY (KD), ORDFÖRANDE I BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN!

Hur ser du på din nämnds arbete
utifrån vision 2020 för platsen
Vaggeryds kommun?
– Kommunens vision ”att vara en plats att
göra skillnad” tänker jag speglar var barnoch utbildningsnämndens verksamheter också
önskar att få vara. Våra barn och unga är vår
framtid och vi som vuxna behöver skapa den
arena där vår framtid får vara kreativ, där
man är behövd och viktig utifrån den person
man är och utifrån sina egna förutsättningar;
att erbjudas möjligheten att vara visionär och
få gehör för sina idéer. Vi har en tradition
av att arbeta tillsammans för det vi vill uppnå
och jag önskar att vi tillsammans kan forma
en miljö som är positiv att växa upp i.
Vilka är de viktigaste frågorna för
er nämnd under mandatperioden
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2015-2018?
– Glädjande nog växer kommunen och barnantalet ökar och en utmaning är då att ha
lokaler som är anpassade för den verksamhet
som bedrivs i dem. Under mandatperioden
behöver frågorna kring våra lokalförutsättningar klargöras så att beslut kan fattas om
en strategisk plan för matchning mellan behov
och lokaler. Måluppfyllelsen i skolan behöver
öka ytterligare. Skolan behöver i ökad
utsträckning möta eleven utifrån dennes förutsättningar med behov av stöd eller utmaning.
Vi ska erbjuda våra barn och unga en bra
och näringsriktig kost i en trevlig miljö, och
på så vis stärka barnens förutsättningar för
lärande både inom förskola och skola.

FAKTA:
VIKTORIA ÖNNEBY
BOR: I byn Bårestorp
utanför Vaggeryd.

FAMILJ: Man och
fyra söner.

YRKE: Handläggare på Arbetsmarknadsenheten,
Vaggeryds kommun.

INTRESSEN: Trädgårdsarbete, vara
ute i skogen, politik och familjeliv.

VÅRA FÖRTROENDEVALDA
Övre raden, från vänster: Erica
Gunnarsson Kibowa (V), Sofia
Isaksson (KD), Gunilla Otterberg
(M), Anette Petersson (S), Malin
Claesson (S), Kristin Stark (MP),
Mattias Claesson (FP).
Nedre raden, från vänster: Peter
Fransson (S), Pelle Philip (C), Gert
Jonsson (M), Maria Ottosson (KD),
David Gustafsson (S), Fredrik Nord
(SD).

SOCIALNÄMNDEN
Socialnämnden verksamhetsansvar är uppdelad i två förvaltningar. Individ och familjeomsorgsförvaltningen ansvarar för barn- och
ungdomsvård, missbrukarvård, ekonomiskt bistånd och annan service rörande familjer och
enskilda, tillsyn och handläggning av vissa
ärenden enligt alkohollagen samt ärenden
rörande automatspel och tillsyn vid försäljning
av receptfria läkemedel.
Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för
äldreomsorg enligt socialtjänstlagen (SoL)
samt funktionshinderomsorg enligt lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt SoL. Äldreomsorg innefattar vård- och omsorgsboende, hemtjänst,

dagverksamhet för dementa, korttidsboende
samt öppen verksamhet för äldre. Funktionshinderomsorg innefattar bostad med särskild
service, korttids- och fritidstillsyn för barn och
unga, kontaktpersoner, ledsagning, personlig
assistans, boendestöd samt daglig sysselsättning. Förvaltningen har även hälso- och
sjukvårdsansvar upp till sjuksköterskenivå på
särskilda boenden samt i hemsjukvården.
Ansvaret bygger på hälso- och sjukvårdslagen
samt patientlagen.

POLITISK
REPRESENTATION
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Antalet ledamöter i socialnämnden är 13.
Ordförande är Gert Jonsson (M). Vice ordförande är Malin Claesson (S).

HALLÅ DÄR,

GERT JONSSON (M), ORDFÖRANDE I SOCIALNÄMNDEN!
Hur ser du på din nämnds arbete
utifrån vision 2020 för platsen
Vaggeryds kommun?
– Den tunga ekonomiska utvecklingen gör att
nämnden ständigt har fokuserat på att hantera
nutiden. Lyfter man blicken över den svåra
ekonomiska utvecklingen ser jag det hela mer
positivt. Jag har alltid mött chefer och medarbetare i Socialnämndens verksamhet med ett
väldigt fokus på att alla människor i Vaggeryds
kommun ska kunna leva ett bra och värdigt liv
och få hjälp och stöd om man behöver det.
Denna både varma och professionella grundsyn från chefer och medarbetare kombinerat
med nya hungriga socialpolitiker borde väl
säkert kunna bidra till att stärka visionen att
Vaggeryd blir en ännu bättre plats att bo och
leva på.
Vilka är de viktigaste frågorna för

er nämnd under mandatperioden
2015-2018?
– Noggrannhet och samverkan är viktiga ledord. Vi måste på ett noggrannare och ett mer
informativt sätt redovisa det vi kan utföra och
det vi ska utföra. Vi måste också mäta och redovisa våra resultat på ett mera begripligt sätt.
Fler än socialpolitiker måste kunna förstå och
analysera både bra och eventuellt mindre bra
resultat. Idag mäter vi mest pengar men det
finns andra värden som också är viktiga i att
redovisa och förstå. Vi måste också samverka
på ett ännu bredare sätt. Stuprörspolitik är för
det mesta en dålig och begränsande politik.
Framförallt måste samverkan och samsynen
med Kommunstyrelsen förbättras. Tittar man
direkt på verksamheter så är Hemtjänstens
fortsatta utveckling av högsta prioritet. Likaså
måste vi minska personalomsättningen inom
flera områden. Det är självklart bra med nya

medarbetare och nya ögon men vi kan inte
byta ut personal i den takt som vi gör idag.
Vi behöver trygghet i att lära känna varandra
och att det tar ett tag att jobba ihop ett bra
team.

FAKTA:
GERT JONSSON
BOR: Kvighult, Hok.
FAMILJ: Gift med
Anita och har två
utflugna pojkar.

YRKE: Företagare.
INTRESSEN: Trädgårdsarbete,
husvagnsliv (i lagom mängd) och
amerikanska bilar.
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VÅRA FÖRTROENDEVALDA

Övre raden, från vänster: Christer Sandén (KD), Sverker
Bernhardsson (C), Tuula Ingner (S), Ewa Magnusson (FP).
Nedre raden, från vänster: Lars Seger (M), Tommy Ottosson (S), Björn Karlsson (MP).
Saknas på bilden: Eva Lundqvist (S), Jan Sjögren (SD).

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Kultur- och fritidsnämnden har ansvaret för den
kommunala kultur-, fritids- och musikverksamtheten, som kultur- och fritidsförvaltningen bedriver. De huvudsakliga ansvarsområdena är
dels allmänkulturell verksamhet och biblioteksverksamhet, dels fritidsverksamhet vid idrotts-,
ungdoms- och badanläggningar. Bibliotek
finns i Vaggeryd och Skillingaryd samt filialer i
Hok, Klevshult och Hagshult. Öppen ungdomsverksamhet bedrivs bland annat genom
fritidsgårdarna Ungdomscaféet i Vaggeryd
och Underground i Skillingaryd.

av olika slag. Föreningslivet har en mycket
stark förankring i kommunen och får ett stöd
genom olika former av bidragsgivning.
Nämnden utser årets kulturpristagare och har
representanter i juryn för byggnadsvårdspriset.

POLITISK
REPRESENTATION
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Antalet ledamöter i kultur- och fritidsnämnden
är nio. Ordförande är Ewa Magnusson (FP).
Vice ordförande är Tuula Ingner (S).

Nämnden ansvarar även för kulturmiljövården,
offentlig utsmyckning samt programverksamhet

HALLÅ DÄR,

EWA MAGNUSSON (FP), ORDFÖRANDE I KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN!
Hur ser du på din nämnds arbete
utifrån vision 2020 för platsen
Vaggeryds kommun?
– Våra verksamheter jobbar på olika sätt med
”Det goda livet”. Vad det goda livet innebär
beror helt på vem du är, men vi ska finnas till
för våra invånare och kunna erbjuda kvalitativ
och lustfylld fritid och kultur för varje individ.
Vi har goda verksamheter som har nämnden
som huvudman (bibliotek, kulturskola, sim- och
sporthallar, ungdomsverksamheten) och vi
har våra fantastiska föreningar som utgör en
stomme i just detta. Vi har ett rikt oorganiserat
kulturliv i vår kommun, som jobbar med kreativitet på högsta nivå. Vi har flera föreningar
och studieförbund som är förebilder när det
gäller vår historia och vår bakgrund med
skaparlust och kunskapsinhämtande i centrum.
Vi har en fantastisk kulturskola där kreativitet
och skapande har en central betydelse. Vi
har också ett stort antal idrottsföreningar som
förverkligar drömmar och utbildar
26
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demokratiska medborgare varje dag i vår
kommun. Kultur- och fritidsnämnden vill
uppmuntra och stödja detta på bästa sätt.
Tillgänglighet är också centralt inom våra verksamheter. De ska vara tillgängliga och möjliga
att delta i för alla våra invånare på alla plan.
Varje individ har betydelse i allt vi gör.
Vilka är de viktigaste frågorna för
er nämnd under mandatperioden
2015-2018?
– Under 2015 är vår målsättning att komma
till beslut om vad vi i framtiden vill med
ungdomsverksamheten (fokus på genus, funktionshinder), idrottsplatserna, föreningsbidrag
multihallen och Fenix 2, simhallen i Vaggeryd
(framtida renovering) och samverkan barn- och
utbildningsnämnden/socialnämnden/kulturoch fritidsnämnden (BUS- gruppen). Vi har
också några långsiktiga mål som vi kommer
att jobba med under mandatperioden.

FAKTA:
EWA MAGNUSSON
BOR: Jorarp, strax
öster om Bratteborg.

FAMILJ: Man
och fem barn,
varav två är mina
älskade bonusar.
YRKE: Lärare på
Hjortsjöskolans högstadium.

INTRESSEN: Vara ute i naturen, de
flesta idrotter, gå på kulturevenemang
och min stora familj.

VÅRA FÖRTROENDEVALDA

Övre raden, från vänster: Magnus Dauhn (S),
Peter Sjöberg (M), Göran Lemke (C), Ingvar
Larsson (SD).
Nedre raden, från vänster: Benkt Johansson (S),
Anna Karin Slunge (S), Johnny Wackt (KD).
Saknas på bilden: Martin Cronholm (MP),
Malin Gustavsson (FP).

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
Många känner kanske till miljö- och byggnämnden som den instans som ansvarar för
bygglovsprövningar. Men nämnden har ett
betydligt större verksamhetsområde än så.
Kort kan man säga att nämnden ansvarar
för kommunens ålägganden som beskrivs
i miljöbalken samt plan- och bygglagen.
Plan- och bygglagen innehåller bestämmelser
kring planläggning av mark och vatten och
om byggande. Den syftar till att, med hänsyn
till den enskilda människans frihet, främja en
samhällsutveckling med jämlika och goda
sociala levnadsförhållanden och en god och
hållbar livsmiljö för både dagens människor
och för kommande generationer. Miljöbal-

ken i sin tur syftar till att främja en hållbar
utveckling som innebär att både nuvarande
och kommande generationer har tillgång till
en hälsosam och god miljö. Den säger att
naturen har ett skyddsvärde och människors
rätt att förändra och bruka naturen är förenad
med ett ansvar för att förvalta naturen väl.
Nämnden handlägger exempelvis ärenden
kring bostadshygien, buller, luftföroreningar,
livsmedelshygien och smittskydd. Man svarar
för kalkning av försurade vatten och tillsyn av
miljöfarlig verksamhet. Antalet ledamöter i
miljö- och byggnämnden är nio.Ordförande
är Johnny Wackt (KD). Vice ordförande är
Anna Karin Slunge (S).

POLITISK
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HALLÅ DÄR,

JOHNNY WACKT (KD), ORDFÖRANDE I MILJÖ– OCH BYGGNÄMNDEN!
Hur ser du på din nämnds arbete
utifrån vision 2020 för platsen
Vaggeryds kommun?
– Jag anser att miljö- och byggnämndens
arbete ska präglas av lyhördhet och tillgänglighet, där frågor och idéer ska ”stötas och
blötas” för att resultatet ska bli så bra som
möjligt för dig som kommuninvånare.
Nämndens arbete måste ha en förankring
och kunskap om vad som hänt tidigare i kommunen, för att sedan vara ”spindeln i nätet”
för framtida utmaningar och satsningar.
Vilka är de viktigaste frågorna för
er nämnd under mandatperioden
2015-2018?

information om hur och att de följs!
Vi vill också vara lyhörda för idéer och synpunkter från allmänheten, så att vi kan få en
så bra kommun som möjligt att leva och bo
i! Du som kommuninvånare ska få snabb och
bra service när det gäller miljö- och byggfrågor och beslut.

FAKTA:
JOHNNY WACKT
BOR: På gården
S.Kulhult i norra
kommundelen.

FAMILJ: Gift med
Solweig och vi har
tre vuxna och utflugna
barn.
YRKE: Bonde och entreprenör.
INTRESSEN: Samhällsfrågor, kyrklig
verksamhet och åka motorcykel.

– Att planera för en positiv och utvecklande
framtid. Både när det gäller samhällsplanering, byggnation och miljöfrågor för både
tätort och landsbygd. Miljömässigt sätta mål
som går att uppnå, med utgångspunkt från de
”nationella miljömålen” och bevaka och ge
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Övre raden, från vänster: Lennart Pettersson (M), Katarina
Gustavsson (S), Lennart Andersson (KD).
Nedre raden, från vänster: Roger Andersson (C), Jerry
Karlsson (FP), Jan Sjögren (SD).
Saknas på bilden: Mikael Wahss (MP), Alice Åström (V).

VALNÄMNDEN
Valnämnden tar hand om alla uppgifter kring,
och organiserar genomförandet av, de allmänna valen till riksdag, landsting, kommunfullmäktige samt val till EU-parlamentet.
Verksamheten är lagreglerad och kan förutom
ovannämnda val, även omfatta till exempel
lokala, regionala eller riksomfattande folkomröstningar.

ledamöter i valnämnden är åtta, en för varje POLITISK
parti som är representerat i kommunfullmäk- REPRESENTATION
tige.
Nämndens ordförande är Lennart Pettersson
(M). Vice ordförande är Katarina Gustavsson
(S).

Kommunen är indelad i åtta valdistrikt. Antalet
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Från vänster: Reine Frisk (S), Werner Andersson (M), Thomas Mörhed (C), Lars Kinderbäck
(KD), Bo Junefjell (S), Bjarne Atlefur (FP),
Benkt Johansson (S).

VAGGERYDS ENERGI AB & VAGGERYDS ELVERK
Vaggeryds Energi AB är ett av Vaggeryds kommun helägt energiföretag.
Bolaget bildades i dess nuvarande form den
1 januari 1995 genom en sammanslagning
av Vaggeryds Värmeverk AB och Vaggeryds
Elverks elhandelsavdelning. Den andra delen
av Elverket, elnätshanteringen, finns nu i det i
förvaltningsform drivna Vaggeryds Elverk.
Vaggeryds Energi AB bedriver affärsmässig samhällsnytta genom att vara en lokal
leverantör av el, fjärrvärme, entreprenadverksamhet, elproduktion och datakommunikation. Omsättningen är idag cirka 85 miljoner
kronor.
Vaggeryds Energi AB:s vision är att bli hela
kommunens energibolag och därigenom
bidra till attraktiva förutsättningar för boende
och företagande i kommunen. Antalet ledamöter är sju. Ordförande är Thomas Mörhed
(C), vice ordförande är Bo Junefjell (S).
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Vaggeryds Elverk äger, driver och
underhåller ledningsnät för eldistribution samt
säljer anslutningstjänster inom sitt distributionsområde. Distributionsområdet finns i huvudsak
inom Vaggeryds kommun men också delvis
i Gislaveds och Gnosjö kommuner. Elverkets
verksamhet regleras i väsentliga delar av
särskilda lagar, förordningar och myndighetsinstruktioner.
Genom lokal närvaro erbjuds kunderna hög
kvalitet på elöverföringen och god service
och bidrar på så sätt till kommunens målsättning om att vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och verka i.
Antalet ledamöter är sju. Ordförande är
Thomas Mörhed (C) och vice ordförande är
Bo Junefjell (S).

POLITISK
REPRESENTATION
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VÅRA FÖRTROENDEVALDA

Övre raden, från vänster: Bengt Sandahl (S),
Ann-Christin Hallinder (S), Stig-Göran Hultsbo
(MP).
Nedre raden, från vänster: Thomas Axelsson
(KD), Henric Ulfsax (M).

VSBO – DITT KOMMUNALA BOSTADSBOLAG
Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB, VSBo,
är ett kommunägt bostadsbolag. Vaggeryds
kommun äger samtliga aktier i bolaget och
utser dess styrelse.
VSBo:s verksamhet startade 1949 i stiftelseform och 1995 ombildades bolaget till
aktiebolag. Idag är omsättningen cirka 66
miljoner kronor och det egna fastighetsbeståndet är bokfört till cirka 290 miljoner kronor.

kommun, främst i tätorterna Vaggeryd och
Skillingaryd men även i Hok och Klevshult.
Antalet ledamöter i VSBo:s styrelse är fem.
Ordförande är Stig-Göran Hultsbo (MP). Vice
ordförande Ann-Christin Hallinder (S).

VSBo äger och förvaltar drygt 1000 bostadslägenheter och ett antal lokaler i Vaggeryds
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Övre raden, från vänster: Anders Pettersson (S),
Monica Sporrong (S), Erling Andersson (KD).
Nedre raden, från vänster: Bo Holst (S), Sture
Filipsson (M).

KOMMUNREVISIONEN
Kommunrevisionen är kommunfullmäktiges
organ för granskning av nämndernas verksamhet. Revisorerna ska pröva om verksamheten
utövas på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt och om nämndernas interna kontroll är tillräcklig. Kommunrevisionen gör självständiga och oberoende
utvärderingar.
Varje år ges en berättelse till kommunfullmäktige där man redogör för revisionen av

verksamheten under det föregående året. Kommunfullmäktige har utsett fem revisorer.
Ordförande är Bo Holst (S) och vice ordförande är Sture Filipsson (M).

POLITISK
REPRESENTATION

3
1
1
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VÅRA FÖRTROENDEVALDA

Överförmyndare Kenth Williamsson (S).

ÖVERFÖRMYNDARE
I varje kommun måste det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd enligt föräldrarbalken. Vald till överförmyndare är kommunstyrelsens vice ordförande, Kenth Williamsson (S).
Vaggeryd, Värnamo, Gnosjö och Gislaveds kommuner har från och
med 2011 valt att handlägga ärenden genom ett gemensamt kansli,
placerat inom Värnamo kommun.
Överförmyndaren utövar tillsyn över och granskar gode mäns, förvaltares och förmyndares verksamhet.
Denna tillsyn avser att ge en garanti mot rättsförluster. Det kan avse
underåriga, personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk

störning eller andra funktionshinder inte kan tillvarata sin rätt, förvalta sin
egendom eller sörja för sin person.
Förmyndare är en person som företräder ett barn fram till myndighetsdagen (18 år). Normalt är barnens föräldrar förmyndare. God man
eller förvaltare är en särskilt utsedd person som hjälper någon att
förvalta egendom och bevaka rätt om man själv saknar förmåga att
tillvarata sina intressen.
Den som har god man behåller den rättsliga handlingsförmågan. Det är
tingsrätten som efter ansökan fattar beslut om förordnande av god man
och förvaltare.

POLITIK I PRAKTIKEN

FRÅN

idé
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MYNDIGHET
FÖRETAG
PRIVATPERSON
6. Kommunen delger beslutet till
de som berörs av det. Ansvarig
förvaltning verkställer beslutet
om så krävs. Ärendet kan sedan
avslutas och arkiveras.

KOMMUN-

FULLMÄKTIGE
5. Kommunfullmäktige är den
högsta beslutande församlingen
fattar slutligt beslut i ärendet.

DU KAN PÅVERKA!
Synpunkter och klagomål. Har du synpunkter och klagomål på
något som inte fungerar bra eller kan fungera bättre är det bra om du
i första hand kontaktar verksamheten direkt. Du kan också skriva brev,
ringa eller fylla i ett formulär på vaggeryd.se.

Rösta. Som röstberättigad medborgare i kommunen väljer du vilka
som ska vara dina företrädare, politiker. Detta görs genom våra
allmänna val vart fjärde år, det finns även en rad sätt att påverka
politiken mellan valen.

Skicka förslag. Du som är folkbokförd i Vaggeryds kommun har
möjlighet att lämna förslag till kommunfullmäktige, så kallade
medborgarförslag. Möjligheten omfattar även barn, ungdomar och
Ärender bereds (utreds) av
personer med utländsk bakgrund, som
inte har kommunal rösträtt.
en tjänsteman.

Engagera dig politiskt. Bli medlem i ett parti eller ungdomsförbund. Kontaktuppgifter finns på kommunens hemsida.

Ställa frågor. Du är alltid välkommen att ställa frågor till kommunens verksamheter eller politiker om du undrar något. Det kan du
göra på kommunens hemsida, via våra sociala medier eller genom att
kontakta dina politiker direkt. Kontaktuppgifter kan du få på
vaggeryd.se eller genom kommunens växel.

ärendet

DIARIET

Överklaga kommunala beslut. Om du inte är nöjd med ett
kommunalt beslut har du rätt att överklaga. Kommunala beslut som
kan överklagas genom ett så kallat förvaltningsbesvär är till exempel
beslut om byggnadslov, socialt bistånd och dispens från kommunens
sophämtning. Överklagan om beslut som fattas med stöd av
kommunallagen kan överklagas genom en laglighetsprövning. Laglighetsprövning handlar om ifall ett beslut har tillkommit på rätt sätt, det
vill säga om beslutet är lagligt. Överklagan ska ske skriftligt, läs mer
om möjligheten att överklaga på vaggeryd.se.

1. Ärendet kommer in till kommunen
och registreras i diariet och får ett
diarienummer som underlättar
sökning. Ärendet kan komma både
utifrån eller som en tjänsteskrivelse
från en tjänsteman.

FÖRVALTNING
/TJÄNSTEMAN

2. Ärendet bereds (utreds) av en
tjänsteman på den förvaltning
som har ansvar för det ärendet
gäller.

(UTSKOTT)

BESLUT

ANSVARIG

NÄMND
KOMMUNSTYRELSEN
4. Kommunstyrelsen kan i vissa
ärenden fatta egna beslut annars
lämnas förslag till beslut vidare till
kommunfullmäktige.

ärendet

3. Ärendet tas upp i ansvarig nämnd.
Vissa ärenden har nämnden rätt att ta
eget beslut i. En del nämnder har även
ett arbetsutskott/utskott som bereder
frågan och i vissa fall får ta egna beslut.

till beslut
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VYKORT FRÅN SMÅSTADEN
När Swedbank hade nyinvigning för sitt kontor i Vaggeryd var det mycket folk som ville titta på
den nya lokalen, mingla och se koncernchefen Michael Wolf klippa invigningsbandet.
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