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Minnesanteckningar 
Invånardialog Moheda, tema förskola, fritid/fritidsgård/bibliotek samt 
trygghet/säkerhet 
 
Plats och tid: Mohedaskolans matsal 2019-11-20, kl 18.30 – 20.50 
 
Närvarande: Ett drygt 40-tal invånare från Moheda med omgivningar samt Thomas  
Haraldsson, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, Thomas Johnsson, kommunstyrelsens 
2:e vice ordförande. 
Tjänstemän kommunen: Carsten Wulf, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, Martin  
Sallergård, fritidschef, Kristina Eriksson, chef för fritidsgårdar och musikskola Suzanne Ham-
margren, bibliotekschef, Louise Nygren förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen, Ca-
milla Holmqvist, kommunchef, kommunledningsförvaltningen, Per Gustafson, beredskaps- 
och säkerhetsstrateg, Kjell Rosenlöf, kanslichef. 
Polisen: Ola Severinsson, kommunpolis 
 
  

Bakgrund invånardialog 
Kommunen har bjudit in invånarna i Moheda till informationer och samtal med kom-
munledningen (kommunalråd och oppositionsråd) på temat förskola, fri-
tid/fritidsgård/bibliotek samt trygghet/säkerhet. Den politiska ledningen vill förbättra 
och utveckla dialogen med invånarna i Alvesta kommun. Ett led i detta är att ha möten 
med olika teman runtom i kommunen. Syftet är att lyssna på synpunkter och frågor 
från invånarna, inte att förmedla information om färdiga förslag och beslut. Minnesan-
teckningar från det som kommer fram vid mötena kommer att föras och publiceras på 
kommunens hemsida under ”om kommunen” och ”invånardialog”. 
 
 

Presentation 
Thomas Haraldsson och Thomas Johnsson från kommunstyrelsens ledning hälsar väl-
kommen och presenterar sig samt närvarande tjänstemän. Thomas H hälsar från 
kommunalrådet Per Ribacke, som tyvärr inte kunde medverka vid mötet. Övriga delta-
gande tjänstemän presenterar sig kort. 
 
 

Förskola 
Förvaltningschefen på utbildningsförvaltningen Carsten Wulf berättar om den process 
kommunen är inne i vad gäller planering av förskolor i Moheda. Flera alternativ stude-
ras. För närvarande finns det fyra förskolenheter med 13 avdelningar med drygt 200 
barn inskrivna i verksamheten. En ny förskola med sju avdelningar planeras, för att er-
sätta paviljonger och öka kapaciteten på platser. Underlag för fysisk placering finns i 
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kommunens fördjupade översiktsplan för Moheda samt kommunfullmäktiges beslut 
för en tid sedan om alternativa placeringar.  
Vid mötet ställs frågor om och diskuteras för- och nackdelar med olika placeringar, or-
ganisatoriska lösningar med kök med mera. 
Prognos för beslut om lokalisering och bygguppdrag förväntas kunna ske under våren 
2020. Sen tar det minst två år att bygga klart en ny förskola. 
 
 

Fritid/fritidsgård/bibliotek 
Martin Sallergård, fritidschef vid kultur- och fritidsförvaltningen, ger en översikt av vad 
fritidsavdelningen vid kommunen erbjuder för Mohedaborna. Orten har ett rikt före-
ningsliv och nu i februari 2020 invigs den nya sporthallen vid Mohedaskolan. Ambition-
en är även att behålla den befintliga Vegbyhallen. 
För verksamheten vid fritidsgården informerar chefen för Ung i Alvesta, Kristina  
Eriksson, om utbudet/aktiviteter. Fritidsgården vänder sig främst till åk 6 till och med åk 
9 och gy åk 1 och arbetar för att få mer stabilitet och locka fler tjejer till verksamheten. 
Tidigare öppethållanden och planerade aktiviteter lockar tjejer. 
Suzanne Hammargren, bibliotekschef, informerar om att utlåning av medier vid biblio-
teket ökat markant sedan de nya lokalerna invigdes i februari i år. I övrigt informerar 
Suzanne om samverkan med förskola och skola, språkprojekt för 0-3-åringar, sagostun-
der, samverkan med föreningar samt den alltmer ökande digitaliseringen och kom-
mande meröppet. 

 
 

Polisen informerar 
Ola Severinsson informerar översiktligt om brottsligheten i Kronobergs län och mer ut-
förligt om brottslighet i Alvesta kommun med betoning på Moheda tätort. Statistiken 
över anmälda brott i Alvesta och Moheda visar en tydlig bild: brottsligheten minskar 
totalt sett. Dock ökar vissa kategorier av brott i Moheda, till exempel skadegörelse. 

 
 

Frågor och samtal om dagens tema 
Vid frågor och samtal om dagens teman kan bland annat följande noteras: 
▪ Trafikflödesanalys blir viktigt vid slutligt val av lokalisering av ny förskola 
▪ Frågor om eventuell nedläggning av mindre förskolor 
▪ Hembygdsföreningen ser gärna att kommunen stöttar i ansökningar av medel från t 

ex allmänna arvsfonden, landsbygdsprogrammet eller liknande, för kulturprojekt 
▪ Det finns ett tydligt behov av ”trygghetsvandring/vuxna på byn”. Representant för 

intresseföreningen och kommunens säkerhetsstrateg tar tag i frågan att försöka or-
ganisera upp en verksamhet 

▪ Tipsa gärna Polisen om problem med EPA-traktorer 
▪ Det är positivt för Moheda med den nya skolan, sporthall och nu även kommande 

ny förskola 
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Tack för bra möte och diskussion 

Kommunens Thomas Haraldsson och Thomas Johnsson tackar för bra dialog och möte. 
Thomas H ser gärna att synpunkter på den här formen av möten lämnas. Det finns i 
kommunledningen en ambition att utveckla mötena så att de passar invånarna så bra 
som möjligt. 
Maila synpunkter till per.ribacke@alvesta.se eller till kjell.rosenlof@alvesta.se. 
 
 
Vid tangenterna: Kjell Rosenlöf 
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