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En del är nytt medan annat är sig ganska likt
2019 har kommit en bit på väg och jag har precis bör-
jat mitt arbete som kommunchef i Alvesta kommun. Väl-
kommen till mitt och årets första nyhetsbrev!

I det här numret fokuserar vi på några av de nyheter 
som gäller från och med årsskiftet, både politiskt och på 
tjänstemannasidan. 

Till en början kan ni läsa en intervju med mig. Vi berät-
tar också om några av de största organisatoriska föränd-
ringarna som gäller från och med årsskiftet, bland annat 
att nämnden för individ- och familjeomsorg bytt namn 
till nämnden för arbete och lärande. I praktiken innebär 
detta att Allbo Lärcenter flyttas från utbildningsnämnden 
till denna nya nämnd. Tanken är att skapa en närmare 
koppling mellan sociala insatser, arbete och utbildning.

När det gäller politiken är mycket sig likt, även om det ledande minoritetsstyret ser lite 
annorlunda ut. De två kommunalråden Per Ribacke (S) och Thomas Haraldsson (C) 
berättar hur de vill fortsätta styra kommunen framåt. Möt även oppositionsrådet Thomas 
Johnsson (M), bekant från förra mandatperioden även han.

Slutligen en kort text om vårt nya samarbete med Luleå Universitet och projektet ”Håll-
bart arbetsliv”.

Väl mött och trevlig läsning!

Camilla Holmqvist  
Kommunchef
camilla.a.holmqvist@alvesta.se

http://www.alvesta.se
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Nya kommunchefen – en återvändare
Camilla Holmqvist tycker att Alvesta känns lite som hemma. 
Sedan slutet av januari är hon ny i rollen som kommunchef, 
men däremot långt i från ny i kommunen eller i rollen som 
ledare. Hon har varit rektor på två av Alvestas skolor och har 
dessutom lång erfarenhet av ledarskap och utvecklingsarbete.

– 1998 började jag som rektor på Skatelövsskolan och efter fyra år gick 
jag vidare till att bli rektor på Grönkullaskolan. Jag trivdes väldigt bra i Alvesta kommun 
och det är en av anledningarna till att jag valde att återvända, säger Camilla Holmqvist.

Närmast kommer Camilla från Växjö kommun, där hon arbetat de senaste sju åren. Se-
dan september 2014 fram till årsskiftet var hon förvaltningschef på utbildningsförvalt-
ningen, där hon fick möjlighet att fokusera på det hon tycker är roligast att arbeta med: 
organisation, ledarskap och utveckling.

– Jag var med och skapade Växjös nya utbildningsförvaltning från grunden. Jag trivs 
med att få vara med och skapa nytt; att skapa en gemensam infrastruktur genom styr-
ning och ledning, säger hon.

Under tiden i Växjö gick Camilla Holmqvist ett toppledarprogram på SKL, där hon mötte 
många som var just kommunchefer. Hennes intresse för styrning och ledning inom of-
fentlig verksamhet växte sig allt starkare.

– Att få jobba ihop, mot gemensamma 
visioner och mål, intresserar mig. Att få 
ta ett helhetsgrepp och ett större ansvar, 
som här i Alvesta, lockade mig också. 
Jag ville vidga mina vyer och när det här 
arbetet dök upp kändes det naturligt. 
Det kändes väldigt hemma att komma 
hit, säger hon och tillägger:

– Jag är resultatorienterad och vill vara med och utveckla. Jag har lärt mig mer och mer 
genom åren och är tacksam för det. Min drivkraft är att skapa gemensamt lärarande och 
därmed en tillit i organisationen. 

Tillsammans med kommunens anställda ser Camilla Holmqvist fram emot att få vara 
med och skapa bra service för Alvestaborna.

– Jag ser det som att vi startar en resa tillsammans. Mitt uppdrag är att få ihop kom-
munen, så att vi alla tillsammans, genom bland annat effektiva arbetsmetoder och ett 
bra bemötande, kan fortsätta ge god service till kommunmedborgarna. Jag vill att vi ska 
kännas som en arbetsgivare och att Alvesta ska vara en attraktiv kommun att bo och 
leva i, säger hon.

Camilla Holmqvist menar vidare att Alvesta har goda möjligheter att lyckas i sitt uppsåt 
att växa. Med sin fina natur, närheten till både Växjö och Ljungby, bra och framgångsrika 
företag samt tillgång till både landsbygd och tätorter är förutsättningarna de bästa.

Fortsättning på nästa sida …

”Att få jobba ihop, 
mot gemensamma visioner och mål, 

intresserar mig. ”

http://www.alvesta.se
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– Det känns fantastiskt att få vara med och paketera detta och få vara med att ta Alvesta 
från dagens goda ”nuläge” till ett ännu bättre ”nyläge”, säger hon.

Hur tar du dig an ditt uppdrag?
– Jag tror det gäller att vara väldigt ödmjuk. För mig gäller det att lära känna kommunen, 
både medarbetare och kommuninvånare, för att förstå hur det funkar här. En tanke jag 
har är att skapa arenor och mötesplatser, så att vi tillsammans kan komma fram till hur vi 
bäst ska ta oss an våra utmaningar. Jag kommer att lyssna mycket och ge mig ut på alla 
förvaltningar och arbetsplatser, samtidigt som jag parallellt självklart måste jobba med 
det löpande. Här gäller det att skapa en bra balans.

FAKTA
Namn: Camilla Holmqvist

Bor: Öjaby i Växjö kommun.

Familj: Sambo och två söner (17 och 19 år).

Fritid: Laddar energi i naturen, vandrar gärna och trivs i familjens stuga i Blekinge skär-
gård. ”Jag är en lantis från början och trivs i naturen.”

Tidigare erfarenhet: utbildad lärare, lång erfarenhet av rektorsarbete (var bland annat 
med och byggde upp svenska skolan i Wien och har varit rektor på Skatelövsskolan och 
Grönkullaskolan i Alvesta samt på John Bauergymnasiet i Växjö). Har också arbetat som 
utvecklingschef på John Bauerkoncernen, som verksamhetschef på skol- och omsorgs-
förvaltningen i Växjö kommun och nu senast som förvaltningschef för utbildningsför-
valtningen i Växjö kommun.

http://www.alvesta.se
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”Nygammalt” minoritetsstyre leder Alvesta framåt
Sedan årsskiftet har Alvesta kommun ett politiskt minoritetsstyre som starkt på-
minner om den förra mandatperiodens ledartrio. Socialdemokraterna, Centerpar-
tiet och Vänsterpartiet ingår i koalitionen. De två kommunalråden heter, precis 
som förra mandatperioden, Per Ribacke (S) och Thomas Haraldsson (C).

Hösten 2018 präglades i Alvesta, som på så många andra platser, av intensiva diskus-
sioner mellan de politiska partierna. Att styra i minoritet var ingens förstahandsval, men i 
slutänden blev just detta ändå lösningen.

– Vi försökte länge få till ett majoritetsstyre, men till sist landande vi i ett minoritetsstyre. 
Nu har vi fyra års erfarenhet och vet att det ändå går relativt bra att styra så här. Den lös-
ning vi valt är rätt lik hur det såg ut förra mandatperioden, vilket ger oss goda förutsätt-
ningar att bygga vidare på det vi jobbat fram istället för att omkullkasta detta arbete. Vårt 
samarbete fungerar bra och vi har ett bra arbetsklimat, säger Per Ribacke.

– Det här blir Pers och min andra mandatperiod tillsammans, vilket ger oss kortare start-
sträcka. Vi känner varandra och kan nu ha mer fokus på att utveckla och bygga vidare. 
Det är första gången på många år som två personer på ledande positioner får sitta i två 
perioder och det känns skönt, säger Thomas Haraldsson.

I den förra mandatperioden ingick Miljöpartiet de gröna i minoritetsstyret, numera ersatta 
av Vänsterpartiet. Koalitionen har dock ingått en valteknisk samverkan med Miljöpartiet, 
vilket framför allt haft betydelse i fördelningen av de olika politiska posterna. Till vardags 
ingår de inte i koalitionens arbete.

I kommunfullmäktige har minoritetsstyret tillsammans 23 av totalt 49 mandat. Lägger 
man till Miljöpartiet så blir det 24, vilket inte heller det ger majoritet.

Fortsättning på nästa sida …

Per RibackeThomas Haraldsson

http://www.alvesta.se
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Vilka blir de stora frågorna under de kommande åren?
– Vi behöver till exempel bygga en ny skola i Alvesta tätort. Vi behöver också ändra 
strategin när det gäller bostadsstrukturen; vi behöver fler boendealternativ. Här vill vi 
bland annat satsa på fler senior- och trygghetsboenden. Vi behöver en bredare palett. 
Vi behöver stärka upp bostadsbyggandet i allmänhet och skapa fler bostäder, säger Per 
Ribacke och tillägger:

– Vi har ett uppdämt behov av bostäder och sedan de senaste fyra-fem åren finns också 
en kulturförändring som vi vill fortsätta bygga vidare på: det är bra att bo i Alvesta och 
vi har en stor potential! I takt med att Växjö växer så rätar vi på ryggarna och förstärker 
kommunens positiva värden.

Thomas Haraldsson håller med om att bostadsfrågan är viktig.

– Bostadsbyggande och exploatering av mark kommer att vara en stor fråga den kom-
mande mandatperioden. Dessa frågor är grunden för att vi ska kunna växa, utvecklas 
och skapa attraktiva boendemiljöer för våra nuvarande och blivande invånare. Viktigt 
här är att vi ser en utveckling i alla tätorter, så att hela kommunen kan leva. Här är också 
den fortsatta satsningen på bredband viktig. Vi behöver ta ett lite hårdare grepp om digi-
taliseringsfrågorna och bli mer moderna, säger han.

NÄMNDEN FÖR ARBETE OCH LÄRANDE
En annan viktig förändring som precis genomförts har att göra med den politiska struk-
turen. Vuxenutbildningen har flyttats från utbildningsnämnden till nämnden för arbete 
och lärande. Allt som rör vuxenutbildning, individ- och familjeomsorg och arbetsmarknad 
ryms nu under ett och samma paraply.

– Allbo Lärcenter blir navet i integrationsarbetet och i arbetet med att få människor i 
arbete samt hjälpa dem att komma in i samhället. Vi vill stärka individen och få fler att 
komma närmare arbete. Med de här tre frågorna under samma nämnd så blir det lättare 
att fatta framgångsrika beslut, avslutar Per Ribacke.

http://www.alvesta.se
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Förnyat förtroende för moderat oppositionsråd 
Inte bara de två kommunalråden är desamma denna mandatperiod, oppositions-
rådet är också bekant: Thomas Johnsson (M). Även han hade önskat en annan 
politisk lösning, men ser trots allt goda möjligheter till ett fortsatt gott samarbete 
med minoritetsstyret.

– Både Per, Thomas och jag är omvalda, 
vilket ger stabilitet och trygghet. Under 
den föregående mandatperioden byggde 
vi upp ett stort förtroende och skapade re-
spekt för varandra. Eftersom det är ett mi-
noritetsstyre så måste de söka stöd för sin 
politik och då får alliansen en avgörande 
roll, där moderaterna får möjlighet att av-
göra mycket. Vår viktigaste utgångspunkt 
måste alltid vara det bästa för kommunen, 
säger Thomas Johnsson

Även om Thomas förstahandsalternativ 
hade varit ett alliansstyre med moderater-
na i spetsen, så känner han sig nöjd med 
att moderaterna i Alvesta fick behålla sina 
tio mandat. Nu bildar de istället opposition 
tillsammans med liberaler och kristdemo-
krater.

– Att få fortsatt förtroende känns mycket 
bra. Det är ett högt betyg att få fortsätta 
jobba, trots vårt tapp på riksplanet, säger 
Thomas Johnsson.

Vilka blir de viktiga frågorna under 
mandatperioden?
– Vi ska fortsätta att arbeta för att kom-
munen ska växa mot Växjö. Här arbetar 
redan både politiker och tjänstemän från 
de två kommunerna tillsammans, för att få 
detta i hamn. Det hade varit otänkbart för 
några år sedan. Mycket av det som gjorts 
under den förra mandatperioden bär frukt 
nu. Om inte vi tre, alltså jag Per och Tho-
mas, varit överens och haft samma mål-
bild, så hade vi inte kunnat fortsätta på in-
slagen väg. Vi har en gemensam vilja att 
växa mot Växjö.

Thomas menar vidare att bostadsbyggan-
det som sådant kommer att vara en viktig 
fråga framöver, inte bara åt Växjöhållet.

– Här behöver vi bättre styrning och det 
finns redan långtgående planer på bland 
annat trygghetsboende och flerfamiljsbo-
enden i olika former. Bostadsbyggandet 
måste helt enkelt öka! En annan svårt frå-
ga är skolfrågan. Skolorna räcker inte till 
och kommer inte att ha plats för alla elev-
er. Här är vi ännu inte i mål, men jobbar 
vidare för att hitta en bra och konstruktiv 
lösning som tilltalar alla, avslutar Thomas 
Johnsson.

Thomas Johnsson

http://www.alvesta.se
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Alvesta kommun i 2019 års kostym
Utöver att politiken precis har gått in i en ny mandatperiod så har en del organisa-
toriska förändringar skett vid årsskiftet, både på den politiska sidan och inom för-
valtningarna. En politisk nämnd har fått nytt namn och delvis ny inriktning, några 
har ändrat sina namn medan andra har fått fler ledamöter. 

Den största förändringen när det gäller nämnderna, som också sätter avtryck i förvalt-
ningsorganisationen, är att nämnden för individ- och familjeomsorg har bytt namn till 
nämnden för arbete och lärande. Efter diskussioner och utredande under 2018, så be-
slutade kommunfullmäktige om förändringen i december. Med namnbytet följer också en 
delvis ändrad inriktning och ett utökat ansvar.

Rent konkret innebär förändringen att Allbo Lärcenter har flyttats från utbildningsnämn-
den till nämnden för arbete och lärande. All ordinarie gymnasieutbildning, inklusive 
uppdragsutbildning och specialutbildning, hör numera till denna nya nämnd. Medan all 
grundutbildning, inklusive gymnasiesärskolan, ligger kvar under utbildningsnämnden.

– Grundtanken är att få en närmare koppling mellan sociala insatser, arbete och utbild-
ning. Den nya nämnden har också tilldelats det övergripande ansvaret för kommunens 
integrationsarbete, säger kanslichef Kjell Rosenlöf. 

Utbildningsnämnd Utbildningsförvaltning

Kultur- och fritidsnämnd

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Nämnden för myndighets-
utövning 

Nämnden för arbete 
och lärande

Omsorgsförvaltning

Samhällsbyggnadssnämnd 

Omsorgsnämnd 

Krisledningsnämnd 

Kultur- och fritids-
förvaltning

Kommunchef

Revision 

Valnämnd

Förvaltningen för
 samhällsbyggnad

Kommunledningsförvaltning

Alvesta kommunföretag

Alvesta Elnät AB

Allbohus Fastighets AB

BIVA

Politisk organsiation

Tjänstemannaorganisation

Alvesta Renhållning AB

Alvesta Utveckling AB

Alvesta Energi AB

Andra intressen genom delägande
Värends Räddningstjänstförbund
Huseby bruk AB
Samordningsförbundet Värend
Överförmyndarnämnden östra Kronoberg
Sydarkivera
Wexnet AB 
med fl era...

Förvaltningen för arbete 
och lärande

Kommunala intressen genom ägande eller delägande

Organisationsskiss för Alvesta kommun 2019 
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En annan förändring som gäller från årsskiftet är att överförmyndarnämnden och dess 
förvaltning har flyttat över till Växjö kommun, i en samarbetslösning mellan fyra kommu-
ner.

– Tanken med den nya organisationen för överförmyndarverksamheten är att göra dem 
som helhet kunnigare på djupet, samtidigt som de blir bredare. Med fler handläggare 
blir organisationen mindre sårbar och verksamheten kan drivas mer effektivt, säger Kjell 
Rosenlöf.

I och med förändringen så samordnas överförmyndarverksamheterna i Alvesta, Lesse-
bo, Tingsryd och Växjö kommuner, i en gemensam organisation. Växjö kommun är värd 
för verksamheten, som har sin hemvist i Växjö kommunhus.

De två handläggare som tidigare hörde till Alvestas överförmyndarförvaltning arbetar nu-
mera alltså i Växjö. Tanken är att handläggare ska kunna vara närvarande i Alvesta en 
dag i veckan.

D E  S T Ö R S T A  O R G A N I S A T I O N S F Ö R Ä N D R I N G A R N A  
I  A L V E S T A  K O M M U N  F R Å N  O C H  M E D  2 0 1 9 :

• Nämnden för individ- och familjeomsorg har bytt namn till nämnden för arbete och 
lärande. Samtidigt har nämnden växt från 11 till 13 ledamöter (med nio ersättare) 
och skapat en ny roll: andre vice ordförande. 

•	 Kvar	på	utbildningsnämnden	finns	all	utbildning	från	förskola	upp	till	årskurs	nio,	
plus gymnasiesärskolan.

• Omsorgsnämnden har ökat från 11 till 13 ledamöter (med nio ersättare) och fått en 
andre vice ordförande. 

• Nämnden för samhällsplanering har bytt namn till samhällsbyggnadsnämnden och 
ökat från 11 till 13 ledamöter (med nio ersättare) och fått en andre vice ordförande. 
Förvaltningen heter således samhällsbyggnadsförvaltningen.

• Kultur- och fritidsnämnden har ökat från fem till nio ledamöter. 

• Kommunrevisionen har utökats från fem till sex ledamöter. 

•	 Överförmyndarnämnden	finns	inte	kvar	i	Alvesta	kommun;	verksamheten	har	 
flyttats	till	överförmyndarnämnden	östra	Kronoberg,	med	säte	i	Växjö.	

• Tre av de kommunala bolagen har fått en andre vice ordförande, nämligen:  
Alvesta kommunföretag, AllboHus och Alvesta Energi.

• Kommunledningsförvaltningens tidigare kansliavdelning har bytt namn till  
kommunledningsstab och är indelad i en strategisk enhet och en kanslienhet.

http://www.alvesta.se
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Personalhälsa och arbetsmiljö i fokus
Alvesta kommun har, tillsammans med Luleå Universitet, i år inlett projektet ”Håll-
bart arbetsliv”. Inledningsvis görs en kartläggning, för att visa hur Alvesta kom-
muns medarbetare mår i sitt arbete. Utifrån resultatet ska därefter insatser formas 
som ska främja god arbetsmiljö och en väl fungerande verksamhet.

– Vi vet att den faktiska långtidssjukskriv-
ningen ligger på cirka sex procent och att 
korttidssjukskrivningarna är relativt höga. 
Nu vill vi, förenklat sett, veta ”varför” samt 
få kunskap, för att kunna arbeta mer före-
byggande. God arbetsmiljö och väl fung-
erade verksamhet hänger ihop, säger 
Karl-Gustav Karlsson, personalchef.  

I mitten av januari sändes en hälsoenkät 
ut. I samband med detta fick alla medarbe-
tare även tillgång till en hälsoportal, med 
tips och råd för var hur man kan påverka 
sitt välbefinnande. Enkätsvaren lämnas 
anonymt och resultatet kommer att ana-
lyseras och bearbetas, för att ge underlag 
för fortsatta åtgärder.

Satsningen är ett led i kommunens vilja att 
arbeta förebyggande för att minska bland 
annat stress, kränkande särbehandling, 
mobbning och fysisk och psykisk ohälsa 
inom organisationen.

– Det är angeläget att Alvesta kommuns 
medarbetare trivs och väljer att stanna 
kvar, samt att det finns goda förutsättning-
arna för att kunna göra ett bra jobb och 
utvecklas i sin roll, avslutar Karl-Gustav 
Karlsson.
Vill du veta mer?
Kontakta i så fall personalchef Karl-Gustav Karls-
son: karl-gustav.karlsson@alvesta.se eller Anneli 
Harnegård: anneli.harnegard@alvesta.se, som är 
projektledare för Hållbart arbetsliv.
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