
Alvesta kommun har fått en ny förvaltning
Välkommen till 2017 års första nummer av vårt interna 
nyhetsbrev, Alvesta kommunikation, där du kan läsa om 
aktuella händelser på våra förvaltningar.

En av de stora händelserna i år är att kommunen utökats 
med en förvaltning: kultur- och fritidsförvaltningen, som 
lyder under en lika ny nämnd. Förvaltningens nya chef heter 
Eva Ingvarsson. Möt henne och läs mer på nästa sida.

I samband med att den nya förvaltningen bildades har kom-
munledningskontoret fått ett nytt namn, kommunlednings-
förvaltningen, och en delvis ny roll. Mer om det läser du i en 
intervju med Lisa Åberg, kanslichef på kommunlednings-
förvaltningen.

Ett annat aktuellt ämne är bemötande. SKL:s årliga mätning Kommunens kvalitet i kort-
het (KKiK) visar att Alvesta kommun ligger bra till inom vissa områden, men att vi har en 
del som vi behöver förbättra. Läs mer i intervjun med Kjell Rosenlöf.

Läs också om invigningen av Kulturkällaren, det ”nygamla” personalkaféet och om  
Mats Hoppe, ny chef för omsorgsförvaltningen. 

Trevlig läsning!

Kristiina Kosunen Eriksson 
Kommunchef
kristiina.kosunen.eriksson@alvesta.se
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Eva Ingvarsson chef på nya kultur- och  
fritidsförvaltningen 
Alvesta kommun har fått en ny förvaltning: kultur- och fritidsförvaltningen, med 
tillhörande nämnd. Förvaltningens verksamhet återfanns fram till årsskiftet dels 
på kommunledningskontoret, dels på utbildningsförvaltningen. Förvaltningens 
nya chef heter Eva Ingvarsson.

– Alvesta kommun vill ge kultur- och fri-
tidsfrågorna större utrymme. Med den nya 
förvaltningen lyfts frågorna fram tydligare 
och verksamheterna får en tydligare orga-
nisation, säger Eva Ingvarsson, som varit 
kommunens bibliotekschef i två och ett 
halvt år och som successivt kommer att 
släppa det uppdraget för att vara kultur- 
och fritidschef på heltid.

Den nya förvaltningen och den nya nämn-
den är båda helt nya och kommer att hitta 
sina arbetsformer tillsammans under vå-
ren och framöver. Kultur- och fritidsnämn-
den hade sitt första sammanträde den 27 
februari.

– Det som lockade mig att tacka ja till 
det här uppdraget var möjligheten att få 
ett större perspektiv. Att få vara med och 
ta ett mer samlat grepp kring kultur- och 
fritidsfrågorna känns jätteviktigt. Jag tror 
att vi kan åstadkomma mycket genom att 
samverka; med den nya organisationen 
tror jag att vi kan skapa mervärde för fler, 
säger Eva Ingvarsson.

Det som Eva Ingvarsson kommer att priori-
tera under våren, är att få skolbibliotekens 
och fritidsgårdarnas nya organisationer 
på plats. Eftersom kultur- och fritidsför-
valtningens verksamheter lyfts över från 
utbildningsförvaltningen respektive kom-
munledningskontoret, måste nya struktu-
rer skapas.

– Under våren kommer jag också att ta 
mig runt på alla verksamheter och skaffa 
mig en bild av helheten. Jag vill kartläg-
ga vart vi står, vilka behov som finns och 
sedan fundera över hur vi tar oss vidare. 
Jag ser fram emot att få vara med och få 
igång, utveckla och samordna en ny för-
valtning. Det känns jättebra alltihop, säger 
Eva Ingvarsson.

Vill du veta mer? 
Kontakta i så fall Eva Ingvarsson: 
eva.ingvarsson@alvesta.se 

Eva Ingvarsson.

FAKTA
Eva Ingvarsson är kommunens nya fritids-
och kulturchef och den nya förvaltningen 
kommer att ha cirka 60 anställda. På sikt är 
tanken att förvaltningen ska sitta i omsorgens 
gamla lokaler, ovanför Musikskolan. Den ny-
bildade kultur- och fritidsnämnden leds av 
Frida Christensen (S) och Kajsa Sivertsson 
(M). Övriga ledamöter är: Kim Lindstedt (C), 
Erik Olofsson (S) och Mikael Nilsson (AA).

http://www.alvesta.se
http://www.alvesta.se
mailto:eva.ingvarsson@alvesta.se
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Kommunledningsförvaltningen –  
nytt namn och tydligare roll
När den nya kultur- och fritidsförvaltningen bildades fick kommunledningskontoret 
ett nytt namn och en delvis ny roll. Under namnet kommunledningsförvaltningen 
är uppdraget att vara en tydlig administrativ stödfunktion mot övriga förvaltningar 
och att driva kommunövergripande frågor som bland annat turism, besöksnäring 
och landsbygdsutveckling

– Att byta namn från kommunlednings-
kontor till kommunledningsförvaltning är 
en samtida förändring och namnet är mer 
lättillgängligt ur ett medborgarperspektiv. 
Vårt nya namn känns som ett mer rättvi-
sande namn, säger Lisa Åberg, kanslichef 
på kommunledningsförvaltningen. 

Kultur- och fritidsverksamheten, som förut 
drevs från kommunledningskontoret, åter-
finns numera inom den helt nybildade kul-
tur- och fritidsförvaltningen. Mer om det 
kan du läsa i artikeln på sidan 2.

Förändringen från kommunledningskontor 
till kommunledningsförvaltning har gått re-

lativt snabbt och allt är ännu inte på plats. Utöver att den personal som arbetar med fri-
tidsverksamhet och fritidsanläggningar samt kultur bytt förvaltning, så kommer ansvaret 
för receptionen i kommunhuset, växel, vaktmästeri samt personalkaféet föras över till 
kommunledningsförvaltningens kansli från IT- och serviceavdelningen. 

– Jag tycker att förändringen känns naturlig. Det kommer att vara en klar fördel att vi nu 
får ett helhetsgrepp om kommunens turism, besöksnäring, landsbygdsutveckling och 
näringslivsfrämjande arbete; frågor som dessutom hänger nära ihop. Sedan får man ha 
respekt för att den här typen av förändringar tar tid. Allt har gått relativt snabbt och vi har 
inte hunnit informera och uppdatera informationen och dokumentationen riktigt i den takt 
vi önskat. Men det tar vi i kapp, avslutar Lisa Åberg.

Vill du veta mer? 
Kontakta i så fall Lisa Åberg: lisa.aberg@alvesta.se eller läs mer på kommunens webbsida. 

FAKTA
Kommunledningsförvaltningen biträder kommunstyrelsen i arbetet med utveckling, ledning och sam-
ordning av kommunens verksamhet. Förvaltningen är indelad i: Kansli, Ekonomi och Upphandling, 
Personal, IT och Service.  

Lisa Åberg

http://www.alvesta.se
http://www.alvesta.se
http://www.alvesta.se/om-kommunen/Organisation--politik/Forvaltningar/Kommunledningsforvaltning/
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Både plus och minus när det gäller bemötande
För ett år sedan tog Alvesta kommun fram nya riktlinjer för bemötande. Den årliga 
undersökningen Kommunens kvalitet i korthet visar att Alvesta på vissa punkter 
ligger bra till, men att det inom andra områden återstår en del att göra.

– Resultatet för 2016 blev 
inte fullt så bra som vi hade 
hoppats. Till det positiva 
hör att vi blir allt bättre på 
att svara på vanliga med-
borgarfrågor via e-post. 
Här har vi en uppåtgående 
kurva och ligger över riks-
snittet, vilket känns bra. 
När det gäller att ge med-
borgarna svar på enkla 
frågor via telefon ligger vi däremot sämre 
till och under rikssnittet, säger utvecklings-
chef Kjell Rosenlöf.

Tummen upp för svar via e-post alltså, 
men sämre betyg när det gäller svar via te-
lefon. När det gäller själva bemötandet via 
telefon så ligger Alvesta på ett förhållande-
vis högt värde, strax under rikssnittet. 

Några servicetips:

• Aktivera mötesboknings-
funktionen i Outlook, som är 

kopplad till växeln. 

• Kom ihåg att lyssna av din 
telefonsvarare.

• Håll utsatta telefontider. 

– Värt att notera är att vi har 
den högsta siffran i länet när 
det gäller bemötande via tele-
fon, säger Kjell.

Enligt Kjell så är kvalitetsarbe-
te ett mångårigt arbete. Han 
menar att det till stor del är en 
kulturfråga, som det gäller att 
ha med sig i vardagen. 

– Under 2016 började vi spri-
da information om våra nya riktlinjer kring 
bemötande. Jag var ute på några perso-
nalmöten och andra informationsträffar 
anordnades också. Men än så länge så 
fattas det en del i implementeringen; rikt-
linjerna har helt enkelt inte riktigt satt sig. 
Men förutsättningarna finns absolut, så det 
gäller att vi alla kämpar på! Frågan måste 
prioriteras och vi måste börja uppifrån, sä-
ger han.

FAKTA
Resultat från KKiK 2016 
(Kommunens kvalitet i korthet, utförd av SKL, Sveriges kommuner och landsting)
     
 Alvesta Rikssnitt
Svara på medborgarfrågor via mail inom två dagar:  90 %   86 %
Svara på enkla medborgarfrågor via telefon inom en minut:  43 %  53 %
Bemötande via telefon:  75 %  77 %

Vill du veta mer?
Kontakta Kjell Rosenlöf: kjell.rosenlof@alvesta.se 
eller prata med din närmsta chef.
Läs Alvestas riktlinjer för bemötande här.

http://www.alvesta.se
http://www.alvesta.se
mailto:kjell.rosenlof@alvesta.se
http://intranet.alvesta.local/anstallning/policy/Delade%20dokument/Svar%20och%20bem%C3%B6tande.pdf
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Vårens frukostdatum:
Torsdag 6 april
Torsdag 11 maj

Tid: 06.45–07.45

Nyfiket, kommunens kafé i ny tappning
Kommunens personalkafé har flyttat, från sjätte våningen 
i kommunhuset till entréplan. Kaféet har samtidigt fått en 
ansiktslyftning och ett nytt namn: Nyfiket. Sjätte vå-
ningen har därefter byggts om och ekonomi- och upp-
handlingsavhandlingen har nu flyttat in i lokalerna. 
Det här är bara en av flera flyttar som är på gång 
och ett antal individer och funktioner kommer att by-
ta plats i kommunhuset.

Ät frukost med kommunchefen
Under våren återkommer möjligheten att äta frukost med kommunchefen Kristiina Kosunen 
Eriksson. Idén med frukostträffarna är att skapa ett informellt sammanhang med möjlig-
het att ställa frågor och prata med Kristiina och möta kommunkollegor. 
Vill du veta mer och anmäla dig? 
Kontakta Sandra Marcusson: sandra.marcusson@alvesta.se

http://www.alvesta.se
http://www.alvesta.se
mailto:sandra.marcusson@alvesta.se
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Naoko Sakata Trio var först ut på Kulturkällaren
Under hösten övertog kommunen den lokal på Allbotorget i Alvesta som tidigare kallats 
Jazzkällaren, som haft föreningarna Alvesta Jazz & Blues och Popcorner som hyresgäs-
ter. Lokalen har förändrats en aning och bland annat utrustats med ett nytt teknikbås. 
Den 21 januari var det dags för årets första konsert med Naoko Sakata Trio, i Alvesta 
Jazz och Blues regi. Konserten var välbesökt, uppskattad och stämningen hög. Tanken 
med Kulturkällaren är att, utöver jazzen, bredda utbudet och lämna plats för fler aktörer 
och aktiviteter i lokalen. 

Här kan du se ett filmat reportage om Kulturkällaren, 
som SVT Nyheter Småland nyligen gjort: www.svt.se

Jazztrion Naoko Sakata Trio spelade på årets första konsert på Kulturkällaren den 21 januari. En uppskattad 
och välbesökt konsert, arrangerad av Alvesta Jazz och Blues.

http://www.alvesta.se
http://www.alvesta.se
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/alvesta-kommun-har-fatt-feeling-satsar-pa-jazzklubb
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HALLÅ DÄR!

Mats Hoppe, ny tillfällig chef för omsorgsförvaltningen…

… vad lockade dig till Alvesta kommun?
– Jag tyckte att det här jobbet kändes som 
en rolig utmaning. Jag har tidigare arbetat 
med organisationsutveckling inom kom-
mun och landsting, bland annat med att 
bygga ledningsstrukturer. Jag kommer 
närmast från ett uppdrag som process-
ledare i Region Jönköping. Att nu får arbe-
ta mer direkt med omsorgsfrågor kändes 
därför nytt och spännande.

Vad hoppas du kunna bidra med?
– Jag är van att arbeta tätt ihop med de 
fackliga organisationerna och jag tror mig 
ha en bra förmåga att se till helheten och 
att ha respekt för alla inblandade parter. 
Jag tror helt enkelt att jag bidra med att 
”lägga det pussel” som den här typen av 
verksamhet ofta är.

Vad driver dig i ditt arbete?
– Jag vill göra skillnad och bygga välfärd i Sverige, vilket är ett tufft men jätteroligt upp-
drag. 

Vilka tror du blir dina största utmaningar?
– Att hitta konstruktiva lösningar till några av de ekonomiska svårigheter vi står inför blir 
en utmaning. Men jag tycker att det är lika bra att ta tag i de problem som finns, för att 
tillsammans komma ut på andra sidan. Hittills har jag stött på många kompetenta männ-
iskor med hjärtat på rätta stället, så det finns mycket att bygga på. 

Vad gör du helst när du inte är ledig?
– Jag är ofta och gärna ute i skogen eller renoverar mitt hus. Jag skapar också 3D-
bilder, som jag ibland ställer ut.

VAD VILL DU LÄSA OM?
Har du några idéer eller tips på vad du skulle vilja läsa om i vårt nyhetsbrev? Har du själv gjort något 
som fler kan behöva känna till eller har du någon eller några kollegor med spännande uppdrag och 
saker på gång? Hör av dig till Jonas Tenje: jonas.tenje@alvesta.se och berätta om dina tankar!

http://www.alvesta.se
http://www.alvesta.se
http://www.solding.se
http://www.solding.se
http://www.didacta.se
http://www.alvesta.se
mailto:jonas.tenje@alvesta.se

