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Minnesanteckningar 
Invånardialog Alvesta, tema boende för äldre/trygghetsboenden, sam-
verkan kommun – föreningar och fritidsgårdar samt trygghet/säkerhet 
 
Plats och tid: Grönkullaskolan aula 2019-10-01, kl 18.30 – 20.45 
 
Närvarande: ett 15-tal invånare från Alvesta med omgivningar samt Per Ribacke, kom-
munstyrelsens ordförande, Thomas Haraldsson, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.  
Tjänstemän kommunen: Senada Hodzic, verksamhetschef omsorgsförvaltningen, Martin  
Sallergård, fritidschef och Kristina Eriksson, chef för fritidsgårdar och musikskola, Louise  
Nygren förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen, Per Gustafson, beredskaps- och  
säkerhetsstrateg, Kjell Rosenlöf, kanslichef. 
Polisen: Ola Severinsson, kommunpolis 
 
  

Bakgrund invånardialog 
Kommunen har bjudit in invånarna i Alvesta till informationer och samtal med kom-
munledningen (kommunalråd och oppositionsråd) på temat boende för 
äldre/trygghetsboenden, samverkan kommun – föreningar och fritidsgårdar samt 
trygghet/säkerhet. Den politiska ledningen vill förbättra och utveckla dialogen med in-
vånarna 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 för-
medla information om färdiga förslag och beslut. Minnesanteckningar från det som 
kommer fram vid mötena kommer att föras och publiceras på kommunens hemsida 
under ”om kommunen” och ”invånardialog”. 
 
 

Presentation 
Per Ribacke och Thomas Haraldsson från kommunstyrelsens ledning hälsar välkom-
men och presenterar sig samt närvarande tjänstemän. Per hälsar från oppositionsrå-
det Thomas Johnsson, som tyvärr inte kunde medverka vid mötet. Övriga deltagande 
tjänstemän presenterar sig kort. 
 
 

Boende för äldre/trygghetsboenden 
Verksamhetschefen på omsorgsförvaltningen Senada Hodzic berättar om kommunens 
strategi för ett värdigt liv för Alvesta kommuns äldre medborgare. Senada informerar 
om de olika boendeformer som finns – boenden i ordinarie bostadsbestånd, seniorbo-
ende, trygghetsboenden och särskilt boenden. Seniorboende finns i centrala Alvesta, 
Söderbacka, med 44 lägenheter, inflyttningsklara till hösten med tillgång till mötes-
plats i början av 2020. Trygghetsboenden med bistånd finns 11 lägenheter klara hös-
ten 2020 i Vislanda vid Björkliden samt 13 lägenheter intill äldreboendet Högåsen i  
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Alvesta. Behovet har bedömts till ytterligare 70 trygghetsboenden. Därutöver finns 
fem särskilda boenden: Furuliden i Moheda 55 lägenheter, Björkliden i Vislanda 37 lä-
genheter, Högåsen i Alvesta 78 lägenheter, Torsgården i Lönashult 32 lägenheter samt 
Asken i Grimslöv 16 lägenheter och 10 korttidsplatser. 
 
 

Samverkan kommun – föreningar och fritidsgårdar 
Martin Sallergård, fritidschef vid kultur- och fritidsförvaltningen, ger en översikt av vad 
kultur-fritid vid kommunen erbjuder för att skapa en attraktiv kommun: ge föreningar 
möjlighet att skapa ett varierat utbud av aktiviteter för medborgarna samt bygga, ut-
veckla och underhålla kommunala anläggningar för idrott/friluftsliv. Martin berör sam-
verkan med föreningarna genom områdena utveckling och renovering av anläggningar, 
en aktiv fritid för alla på dina villkor, ett starkt föreningsliv och möjligheter med före-
ningsbidrag från kommunen. 
För området fritidsgårdar, musikskola, och lovaktiviteter informerar chefen för Ung i Al-
vesta, Kristina Eriksson, om utbudet/aktiviteter i musikskolan, de fem fritidsgårdarna i 
kommunen för barn och unga upp till 18 år, särskilda fritidsgårdsprojekt samt lovaktiv-
teter. 

 
 

Polisen informerar 
Ola Severinsson informerar översiktligt om brottsligheten i Kronobergs län och mer ut-
förligt om brottslighet i Alvesta kommun med betoning på Alvesta tätort. Statistiken 
över anmälda brott i Alvesta visar en tydlig bild: brottsligheten minskar. De anmälda 
brotten av olika kategorier har gått ned de sista åren och utfallet för brott hittills i år 
indikerar en fortsatt nedgång. Det är en glädjande utveckling som ibland står i kontrast 
till upplevd brottslighet och otrygghet. 

 
 

Frågor och samtal om dagens tema 
Vid frågor och samtal om dagens teman kan bland annat följande noteras: 
▪ Förstärkt ljud och hörslinga ska finnas vid denna typ av möten 
▪ Boendeform med kooperativa hyresrätter undersöks om det kan vara ett bra till-

skott av boende för gruppen äldre 
▪ Det är för närvarande tryck på korttidsboenden. Det finns 10 platser vid äldreboen-

det Asken i Grimslöv. Specialistteamet för trygg och säker hemgång klarar dock av 
en hel del av behovet 

▪ Fråga om placering av ytterligare trygghetsboende i Alvesta tätort 
▪ Uppskattat erbjudanden av vattengympa har försvunnit. Den ansvarige Region Kro-

noberg har tappat ledare. Både fritidsförvaltningen och omsorgsförvaltningen lovar 
att ”ta hem frågan” för att se om kommunen kan ordna vattengympan 

▪ Fråga om prioriteringar och skötsel av lekplatser 
▪ Fråga om asfaltering av den s k banvallsleden. Frågan kommenteras med det är 

många olika ägare av berörd mark, vissa vill ha bra grusväg andra vill ha asfalt, un-
derhållsproblematik, en kostnads- och prioriteringsfråga 

▪ Synpunkt om skötsel/rensning av elljusspår med flera ställen 
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▪ Trafiksituationen på Hjortsbergavägen förbi brandstationen upp mot Fabriksgatan 
upplevs farlig för barn i området 

▪ Lokal för invånarmöten i Alvesta bör ligga mer centralt och lättillgängligt 
▪ Sprid information om invånarmöten på ett effektivare sätt, annonsera gärna i lokal-

press. 
 
 

Tack för bra möte och diskussion 
Kommunens Per Ribacke och Thomas Haraldsson tackar för bra dialog och möte. Per 
ser gärna att synpunkter på den här formen av möten lämnas. Det finns i kommunled-
ningen 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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