
Vattentillgång, P-skivor och e-tjänster
Sommaren har övergått i höst och den  
kommunala verksamheten är åter i full gång.  
I årets fjärde nummer av nyhetsbrevet Alves-
ta kommunikation låter vi kulturchef Simon  
Herlitz blicka tillbaka på satsningarna Scen-
sommar och Alvesta Folkfest. 

Du kan också läsa om bakgrunden till det be-
vattningsförbud som i år rådde från maj till 
slutet av augusti. Varför blev det så här och 
hur kan vi hjälpas åt att spara på vatten?  
Anneli Isaksson vet mer.

Sedan i början av september behöver du 
en P-skiva för att parkera i centrala Alvesta.  
Kerstin Björknert berättar varför och hur det går till.

Läs slutligen om hur vi planerar att utveckla kommunens e-tjänster. Dels via ett helhets-
grepp, för att samla ihop och göra samtliga e-tjänster mer enhetliga och lättare att hitta. 
Kjell Rosenlöf vet mer om detta. 

Och dels hur man inom kommunens omsorgsförvaltning satsar på e-hälsa. Monika Carlberg 
är utsedd till samordnare för satsningen. Du möter henne under rubriken Hallå där.

Med önskan om en skön höst och trevlig läsning!

Kristiina Kosunen Eriksson 
Kommunchef
kristiina.kosunen.eriksson@alvesta.se
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Med hopp om mycket nederbörd
Från maj till slutet av augusti rådde i år bevattningsförbud för kommunalt vatten i 
delar av Alvesta kommun. Anledningen var låga grundvattennivåer efter en höst, 
vinter och vår med ovanligt lite nederbörd. Anneli Isaksson, VA-ingenjör på VA-
verket, vet mer.

– Vi såg att vattenmagasinen inte fylldes 
på tillräckligt under våren. Nivåerna var lå-
ga och mängden vatten minskade ganska 
fort. Då började vi känna oro för hur läget 
skulle utveckla sig framåt september och 
införde därför bevattningsförbud i åtta av 
kommunens mindre tätorter, säger hon.

De tätorter som berördes var: Moheda, 
Torpsbruk, Lidnäs, Vislanda, Grimslöv, Lö-
nashult, Torne och Hulevik. Förbudet inne-
bar ett förbud för att bevattna gräsmattor, 
blommor med mera, med spridare eller 
slang. Fotbollsplaner och tennisplaner fick 
inte heller bevattnas. Att fylla eller byta 
vatten i pooler eller att tvätta bilen hemma 
var också förbjudet. 

Även enskilda brunnsägare uppmanades 
att vara sparsamma med sitt vatten. Kom-
munen erbjöd ett antal tappställen, där in-
vånare med sinande brunnar kunde hämta 
dricksvatten i dunk.

– Vi fick många samtal från kommuninvå-
nare som hade olika detaljfrågor och jag 
tycker att vi hade en bra dialog med dem. 
Vi kan också se att sommarens vattenför-
brukning varit ungefär 10 procent lägre än 
ett ”normalt” år, vilket känns bra. Alvesta är 
ju långt ifrån ensam om den här situatio-
nen; läget är liknande i flera andra kom-
muner.

Hur är läget nu?
– Allt beror på hur hösten och vintern blir 
och hur mycket nederbörd vi får. Grund-
vattenmagasinen behöver fyllas på och 
om de inte gör det så kan vi hamna i sam-
ma läge även nästa år. Vi uppmanar därför 
alla att vara fortsatt sparsamma med sin 
vattenförbrukning.

Hur arbetar ni strategiskt med vatten-
försörjning? 
– Vi kontrollerar och mäter regelbundet 
våra grundvattennivåer, både ute i fält i vå-
ra vattentäkter och via vårt övervaknings-
system. Vi planerar och genomför också 
olika åtgärder som att koppla in nya brunn-
nar och optimera de system vi har.

Vill du veta mer?
Kontakta Anneli Isaksson: 
anneli.isaksson@alvesta.se eller läs mer på kom-
munens hemsida om hur alla kan bidra till att spara 
på vatten.

http://www.alvesta.se
http://www.alvesta.se
mailto:anneli.isaksson@alvesta.se
http://www.alvesta.se/nyhetsarkiv/bevattningsforbud-upphavs/
http://www.alvesta.se/nyhetsarkiv/bevattningsforbud-upphavs/


alvesta.se

ALVESTA KOMMUNIKATION | ETT NYHETSBREV TILL ALLA ANSTÄLLDA I ALVESTA KOMMUN | alvesta.se SIDAN 3

P-skiva i centrala Alvesta
Den 4 september infördes P-skiva i de centrala delarna av Alvesta. Det innebär att 
alla måste använda P-skiva på de parkeringsplatser som är märkta med en symbol 
för P-skiva, med tillåten parkering mellan 30 minuter och 11 timmar. 

P-skivor finns att hämta i kommunhusets reception samt i de flesta butiker och service-
inrättningar i centrala Alvesta. Självklart är de gratis. Sen är det bara att ställa in vilket 
tid parkeringen inleds, avrundat till närmaste hel- eller halvtimme, och lägga P-skivan 
synligt i bilen.

– Vi gör det här för att få en ökad rotation på våra p-platser. Förhoppningen är att skapa 
fler lediga centrumnära parkeringsplatser, vilket vi hoppas ska gynna handeln. Det har 
varit jättepositivt bland handlarna i förberedelserna inför detta. Alla har tagit emot P-ski-
vor och många har satt upp affischer i sina butiker, säger Kerstin Björknert, trafiktekniker 
i Alvesta kommun.

P-skiva används redan i ett flertal kommuner, till exempel i Ljungby och Älmhult. Inför 
införandet i Alvesta har kommunens representanter träffat kollegor i dessa kommuner, 
för att lära mer om deras erfarenheter av att införa P-skiva.

Efter en ”snäll” introduktionsperiod kommer den som inte använder P-skiva på anvisad 
plats att bötfällas med 300 kronor.

P-skiva behöver dock inte användas på handikapp-platser.

Vill du veta mer? 
Kontakta Kerstin Björknert: kerstin.bjorknert@alvesta.se eller läs mer på kommunens hemsida.

http://www.alvesta.se
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Sommarkultur med vind i seglen
Premiärsatsningen på Scensommar föll mycket väl ut. Samma sak gäller för  
Alvesta Folkfest, som den 9 september genomfördes för tredje året i rad. Kultur-
chef Simon Herlitz är nöjd när han ser tillbaka.

– Om vi börjar med Scensommar så kun-
de det knappt ha gått bättre. Totalt hade vi 
900 besökare på fem evenemang. Rekor-
det var de 400 personer som såg Kompani 
Hint uppträda på Vislandabadet, vilket vi-
sade sig vara ett mycket väl vald plats att 
uppträda på, säger Simon Herlitz.

Varför gick det så bra tror du?
– En av anledningarna är samverkan med 
Växjö kommun kring ett etablerat och väl 
känt koncept. Det gav oss större muskler 
när det gäller marknadsföring och ska-
pade ett proffsigt intryck. Att det var ute-
slutande professionella scenkonstskapare 
som uppträdde tror jag också bidrog till 
framgången.

Hur tänkte ni kring valet av spelplatser?
– Vi ville erbjuda fler möjligheter att göra 
spännande saker i kommunen och skapa 
ett rikt kulturliv på flera av kommunens or-
ter. Två föreställningar ägde rum i Alvesta 
och de tre andra i Lönashult, Vislanda och 
Moheda. Ambitionen var att samarbeta 
med lokalföreningar, vilket gått mycket 
bra. Detta vill vi gärna bygga vidare på för 
att skapa en struktur och vana kring den 
här typen av samarbeten.

Hur tänker ni framåt?
– Jag är jätteintresserad av att arbeta vi-
dare med konceptet Scensommar och nu 
ska vi, tillsammans med berörda tjäns-
temän och politiker i både Alvesta och 
Växjö, summera och se hur det landar in-
för framtiden.

Hur avlöpte Alvesta Folkfest?
– Det gick väldigt bra, på alla sätt. På 
grund av vädret så fick vi i år flytta festiva-
len till Kulturens Hus, där vi hade ungefär 
2 000 besökare. Det var visserligen träng-
re än i Hagaparken, men trängseln och 
lokalens utformning gjorde att vi skapade 
fler direkta möten mellan människor. 

Vad är syftet med evenemanget?
– Folkfesten är ett samarbete mellan Tyro-
len, som gör ett fantastiskt arbete med att 
projektleda och planera hela dagen, kom-
munens fem förvaltningar samt ett stort 
antal föreningar och privatpersoner. Syftet 
är att lyfta kultur-, fritids- och föreningsli-
vet och synliggöra olika kulturer. Vi vill 
bygga broar, stärka band och skapa till-
lit mellan kommunens invånare, vilket jag 
tycker att vi lyckats bra med. Vi har skapat 
en gemensam arena som inte funnits tidi-
gare och jag kan intyga att glädjen var stor 
bland många av deltagarna och artisterna.Vill du veta mer?

Kontakta Simon Herlitz: simon.herlitz@alvesta.se 
eller läs mer om kommunens kulturevenemang 
på hemsidan.

http://www.alvesta.se
http://www.alvesta.se
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Fler och mer samordnade e-tjänster
Den 12 september sa kommunstyrelsen ja till förslaget att utveckla kommunens 
e-tjänster eller självservice som det också kallas. I höst inleds arbetet med att ta 
fram en plattform för kommunala e-tjänster. 

– Vi har en del e-tjänster på vår hemsida 
redan i dag, men de ser både väldigt olika 
ut och fungerar inte på samma sätt; de är 
”spretiga”. Vi vill få våra e-tjänster mer en-
hetliga, samla dem på ett ställe och ge dem 
en tilltalande layout, säger utvecklingschef 
Kjell Rosenlöf.

Kjell berättar att fler självservice-tjänster 
successivt kommer att kopplas på, när den 
digitala plattformen väl är etablerad. Ett ar-
bete med att integrera tjänsterna mot kom-
munens interna system tillkommer också.

– Att kunna utföra tjänster på nätet efterfrågas allt mer i dag och vi vill visa att vi hänger 
med. Andra fördelar med att införa e-tjänster är att vi kan korta handläggningstider och 
få en säkrare hantering, genom möjligheter att i ett tidigt skede koppla upp sig mot ex-
empelvis Skatteverket och Folkbokföringsregistret, säger Kjell.

De nya e-tjänsterna kommer att ge kommuninvånarna möjlighet att snabbare än i dag 
uträtta allt fler tjänster digitalt, dessutom på tider som passar dem själva. Eventuellt kom-
mer även betalfunktioner att kopplas till systemet på sikt. Det skulle göra det möjligt att 
betala avgifter direkt, istället för att behöva invänta en faktura.

– Eftersom arbetssättet är inriktat på att få in säkrare uppgifter tidigare i processen, hop-
pas vi slippa eventuellt efterarbete. Vi hoppas helt enkelt kunna göra mer rätt från bör-
jan. Vi vill underlätta och snabba upp arbetet för både oss själva och kommuninvånarna, 
säger Kjell.

Arbetet med självservice och den digitala plattformen kommer att pågå i flera år. Det 
gäller till en början att etablera den digitala plattformen, som därefter ska vårdas och 
vidareutvecklas. För att arbetet ska få så bra resultat som möjligt ingår det i förslaget att 
bilda en projektorganisation och anställa en projektledare.

– Det är rätt läge för den här satsningen nu, förutsättningarna är bra. Det är ett roligt pro-
jekt och det ska bli kul att få komma i gång. Vi har varit en bra projektgrupp så här långt 
och jag tror att det är bra för Alvesta kommun om vi kan ta det här steget, avslutar Kjell.

Vill du veta mer? 
Kontakta Kjell Rosenlöf: kjell.rosenlof@alvesta.se eller titta in på kommunens hemsida, där nuvarande  
e-tjänster tillfälligt samlats i en länklista.

http://www.alvesta.se
http://www.alvesta.se
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HALLÅ DÄR!

Monika Carlberg, som samordnar utvecklingen av 
e-hälsa inom kommunens omsorgsverksamhet…

… grattis till den nya tjänsten! 
Vad består uppdraget av?
– Tack, det känns spännande! Tanken är att jag inledningsvis ska förankra och förvalta 
det som redan är gjort inom kommunen när det gäller e-hälsa. I ett senare skede är tan-
ken att utveckla befintliga tekniska lösningar och undersöka vilka möjligheter som finns 
framåt. 

Vad är e-hälsa?
– E-hälsa handlar om hur digitalisering kan användas för att uppnå och bibehålla hälsa.

Varför görs satsningen?
– Omsorgs- och vårdsektorn står inför stora utmaningar: parallellt med att det råder stor 
brist på arbetskraft så arbetar vi intensivt för att våra brukare ska kunna behålla sin 
livskvalitet. Detta kommer framöver att kräva nya arbetsmetoder. Här kan tekniska lös-
ningar och digitala verktyg vara ett bra komplement, så att vi kan använda våra resurser 
där de bäst behövs.

Kan du ge några exempel på e-tjänster!
– Det kan vara tillsyn via kamera eller påminnelsestöd i form av läkemedelsautomater, 
som talar om när det är dags att ta medicin. Dessa två tjänster finns tillgängliga i Alvesta 
redan i dag, redo att användas inom kort. Det kan också framåt handla om att kontakta 
vård- och omsorgspersonal eller anhöriga via surfplattor eller att använda touchkontrol-
ler för att bli påmind om att fönster står öppna eller att kaffekokaren är påslagen.

Hur snabbt kan utvecklingen gå?
– Ting tar tid. Vi behöver både mod för att våga pröva nytt och samtidigt ha tålamod när 
vi väl prövar. 

FAKTA
Namn: Monika Carlberg

Aktuell: Arbetar sedan den 1 augusti i en helt ny roll: med ansvar för att utveckla e-
hälsa inom kommunens omsorgsverksamhet.

Tidigare uppdrag: Enhetschef inom äldreomsorgen i Alvesta kommun.

Vill du veta mer? Kontakta Monica Carlberg: monika.carlberg@alvesta.se 
Eller varför inte läsa regeringens vision om e-hälsa 2025?

http://www.alvesta.se
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