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2018 präglas av höstens val
och planer för tillväxt
Välkommen till årets första nummer av Alvesta kommunikation, kommunens interna nyhetsbrev.
I det här numret kan du bland annat läsa om hur vi
förbereder oss för valet den 9 september, om hur
det gick i höstens medborgarundersökning samt om
några av våra aktuella plan- och byggprojekt. Kommunen växer och trycket på bostäder är högt.
Vi tar just nu emot många nya medarbetare. Möt
Linda Bjälkenborn, ny verksamhetschef för förskolan,
vår nye VA-chef Bengt Johansson samt Veronica Wiman, ny som utställningsansvarig på Alvesta utställningshall.
Vi vill också lyfta möjligheten att söka feriejobb, passa på att söka senast den 11 mars.
Kommunfullmäktige har antagit en ny drivmedels- och fordonspolicy. Upphandlingschef
Johan Johansson låter oss veta varför den finns och vad den innehåller.
Trevlig läsning!
Stefan Karlsson
T.f. kommunchef
stefan.or.karlsson@alvesta.se
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Med sikte på valdagen
Att det är valår har förhoppningsvis inte undgått någon. För att allt ska fungera
den 9 september är arbetet i kommunen redan i full gång. Valnämnden har det po
litiska ansvaret medan Therese Löfqvist, som är nyanställd nämndsekreterare, ser
till att det administrativa och praktiska fungerar.
– Jag började min anställning i Alvesta
kommun i december förra året, och kom
närmast från Pensionsmyndigheten i
Växjö. Med en utbildning inom statsvetenskap har det varit lite av ett mål att få
arbeta som nämndsekreterare. Politik är
intressant och jag gillar de demokratiska
processerna och att kunna följa en idé och
ta den vidare från fullmäktige eller nämnderna och se den realiseras ute i förvaltningarna och bland medborgare, säger
Therese Löfqvist.
Valnämnden startar i regel upp sitt arbete
året före ett valår. Under valåret pågår sedan en rad olika aktiviteter, för att få alla
pusselbitar på plats. Alvesta kommun är
indelat i 11 valdistrikt, med en vallokal i
varje distrikt. Dessutom kommer det att
finnas tre lokaler för förtidsröstning.
– Nu arbetar jag med en del administration, för att planera våren och se till att vi
inte glömmer något. Vi är också ute och
besiktigar alla vallokaler och ser så att de
är funktionella, tillgängliga och så värdeneutrala som möjligt. Dessutom inventerar
vi och se till så att vi har allt material som
krävs i vallokalerna. Därefter är det tid att
annonsera och planera vår utbildning av
röstmottagare. Framåt april-maj kommer
vi att annonsera efter röstmottagare, säger Therese Löfqvist.
Vad krävs för att bli röstmottagare?
– Du måste vara svensk medborgare, ha
fyllt 18 år och klara det svenska språket.
Det är en klar merit om man kan flera
språk.

Vilka är dina samarbetspartners regio
nalt och på riksnivå?
– Av Länsstyrelsen får vi regionalt stöd och
på nationell nivå är det Valmyndigheten
som ansvarar för valet. De förser oss till
exempel med hålltider, påminner om vad
vi ska tänka på i vårt arbete och sänder ut
alla röstsedlar.
Vad är det roligaste med ditt jobb?
– Det är att få följa processen. Att börja i
planeringsarbete och se allt byggas på,
fram till en otroligt intensiv valdag. Det ska
bli riktigt roligt att få följa på nära håll!
Vilka är utmaningarna?
– Det gäller att hålla alla bollar i luften och
vara välorganiserad, så att allt faller på plats
som det ska, avslutar Therese Löfqvist.

Vill du veta mer?
Titta in på kommunens hemsida eller kontakta Therese Löfqvist: therese.lofqvist@alvesta.se
Vill du bli röstmottagare så kommer det en annons senare i vår, med information om uppdraget och hur du
anmäler dig.
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Positiv trend i medborgarundersökning
I höstas deltog Alvesta för sjätte gången i Statistiska central
byråns medborgarundersökning. Syftet är att ta reda på vad
medborgarna tycker om Alvesta som plats att leva och verka på,
om kommunens verksamheter samt om möjligheterna till infly
tande i kommunen. Två av dessa tre NKI-värden fick högre betyg
2017 jämfört med 2015.
De två värden som ökat är dels vad medborgarna anser om kommunens verkd tycker d2015.
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– Här ser vi en positiv trend, vilket känns bra. Vi har gjort en hel del insatser de senaste
åren, men det finns mer att göra när det gäller förtroendeskapande åtgärder och möjligheter till påverkan, säger utvecklingschef Kjell Rosenlöf.

Värdet för vad medborgarna anser om Alvesta som plats att leva och verka på har sjunkit från 52 vid 2015 års mätning till nuvarande 51. Ingen stor skillnad alltså, men en liten
sänkning. Det som medborgarna är mindre nöjda med är bland annat tryggheten och
utbudet av fritidsaktiviteter, affärer och bostäder.
Me

d vänliga hälsnin
gar,
Kjell Rosenlöf pekar på en del intressanta samband
i undersökningens
resultat:
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– De som har egen erfarenhet av kommunal mm
verksamhet
har det. Kvinnor är i allmänhet mer nöjda än män och de som är allra äldst är mest positiva. Personer med högre utbildning är mer nöjda än de med lägre utbildning, säger han.

Var det något som förvånade i resultatet?
– Det jag nämnde nyss kände vi till sen innan. Men att de som bor i mindre tätorter utanför centralorten ger högre betyg än de som bor inne i Alvesta, hade jag inte förväntat
mig.
Några andra tankar kring undersökningen?
– Generellt tror jag att vi måste fundera över hur vi bättre når ut till de unga. Vi hade lägst
svarsfrekvens i gruppen 18–24 år. Kanske måste vi hitta andra forum för att fånga upp
deras synpunkter? Jag tror också att vi måste bli bättre på att informera om vad Alvesta
kommun är och gör. Vi måste hävda vår röst och ta mer plats, det är enda sättet att arbeta för långsiktig hållbarhet och nöjdhet tror jag, avslutar Kjell Rosenlöf.

FAKTA

1 200 slumpmässigt utvalda invånare mellan 18 och 84 år fick möjlighet att vara med i
attitydundersökningen, via en enkät. Svarsfrekvensen var 45 procent, vilket motsvarar
540 personer. Det är något högre än de 40 procent som är det genomsnittliga värdet
bland de 131 kommuner som deltog i undersökningen.

Vill du veta mer?
Kontakta i så fall Kjell Rosenlöf: kjell.rosenlof@alvesta.se.
På kommunens hemsida kan du läsa mer och ta del av hela undersökningen.
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Kommunen växer och utvecklas
Kommunen växer och efterfrågan på bostäder är hög i Alvesta. Just nu planeras
för fler villatomter och lägenheter i Moheda-Ryd och Spåningslanda. Vid Sjöpar
ken har reseparkeringen utökats.
– Det råder bostadsbrist i Alvesta. Enligt kommunens bostadsförsörjningsprogram behöver det byggas 85–95 nya bostäder per år de kommande 10 åren. Att skapa planberedskap för de bostäder som ska byggas är en utmaning för oss. Målet är att skapa 10 000
kvadratmeter byggrätter för bostäder i nya detaljplaner varje år, säger Magnus Wigren,
tillförordnad förvaltningschef samhällsplanering. Han tillägger:
– Enligt befolkningsprognosen kommer Alvesta kommun att växa med cirka 200 personer under 2018. En förutsättning för att vi ska kunna växa är att det finns bostäder i
kommunen.

Spåningslanda är ett av de områden där Alvesta kommun expanderar. Under året planeras för etapp två.

MOHEDA-RYD
Under våren erbjuds sju nya tomter i tomtkön i Moheda, närmare bestämt i Moheda-Ryd, i samhällets östra gräns. Att bo
här ger stor närheten till såväl Moheda
centrum, skolor och kollektivtrafik som till
naturen. Arbetena med en ny tillfartsväg
samt förberedelser för att lägga ned ledningar för vatten och avlopp har påbörjats.
Förhoppningen är att ny bebyggelse ska
finnas på plats redan i år.

Vill du veta mer?
Kontakta i så fall Magnus Wigren eller någon av
hans kollegor på Förvaltningen för samhällsplanering, eller titta in på kommunens hemsida.

SPÅNINGSLANDA ETAPP 2
Denna andra etapp består av 25 villatomter och 100 lägenheter i flerfamiljshus. Om
allt går enligt planerna så kommer de nya
tomterna att nå tomtkön till sommaren.
Förhoppningen är att lägenheterna börjar
byggas vid årsskiftet 2018/19. Om det blir
Allbohus eller någon privat aktör som bygger är ännu inte bestämt.
SJÖPARKEN, RESEPARKERING
Under vintern har en ny reseparkering
öppnats vid Sjöparken. Utöver de 125
platser som fanns sedan innan har ytterligare 120 tillkommit, såväl korttids- som
långtidsplatser. Kommunen har också tagit fram en parkeringskarta, som ligger på
hemsidan.
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Feriearbete – en första inblick i arbetslivet
Även i år kan de ungdomar som i sommar går ut nian samt ettan eller tvåan på
gymnasiet ansöka om feriearbete. Nytt för året är möjligheten att söka till Ung
Drive, för att under sommaren testa att utveckla en företagsidé. Sista ansöknings
dag är i båda fallen den 11 mars.
– Att få ett feriearbete är ett första steg in
till arbetslivet. För de unga är det en chans
att få in en fot och visa vem man är och för
oss inom kommunen är det en bra chans
att marknadsföra våra arbetsplatser och
olika yrken. Dessutom är det bra för hela
samhället ju fler som hittar en väg in till arbetslivet, säger Anna-Lena Andersson på
personalavdelningen.
Totalt 321 ungdomar feriearbetade sommaren 2017. Alla som ansökte i tid fick
ett erbjudande om arbete och Anna-Lena
Andersson och Sandra Erlandsson på personalavdelningen hoppas på detsamma i år.
Feriearbetena är spridda inom kommunen
och återfinns inom bland annat vård- och
omsorg, lokalvård, parkarbete, förskolor,
idrottsföreningar, barn- och ungdomsarbete på bland annat fritidsgårdar samt arbete
på café. En del projekt är också öppna för
feriearbete: ett demokratiprojekt och ett
musikprojekt.

Nyheten för året är en satsning via UngDrive, som ger ungdomar möjligheten att
starta ett eget företag. Satsningen erbjuder 20 ungdomar från Alvesta kommun att
delta och få utbildning, coachning, säljträning och ett startkapital på 1 500 kr för att
arbeta fram och förverkliga sin affärsidé.
Därefter är det fullt möjligt att ta företagsidén med sig och fortsätta utveckla den
inom Ung Företagsamhet på gymnasiet.
– UngDrive kommer att avslutas med en
mässa, där ungdomarna får visa upp sina
företag, som de utvecklat och arbetat med
under sommaren. En del priser kommer
också att delas ut, avslutar Sandra Erlandsson.

– Vi har goda resultat bland dem som arbetade hos oss förra året. De flesta tyckte
att de haft meningsfulla och roliga jobb,
där de blivit väl mottagna. Alla feriearbetare får en handledare ute i våra verksamheter, säger Sandra Erlandsson.

FAKTA FERIEARBETE 2018

Feriearbetena vänder sig till de ungdomar som är födda 2000, 2001 och 2002. Kravet är
att man måste ha gått ut nian och fullgjort sin skolplikt. Arbetet varar i tre veckor, med
tre olika perioder att välja mellan, och omfattar 30 timmar i veckan. Mer fakta och en
digital ansökningsblankett finns på kommunens hemsida.
Det går också bra att få mer information av Anna-Lena Andersson:
a.l.andersson@alvesta.se eller Sandra Erlandsson: sandra.erlandsson@alvesta.se
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Ny policy för drivmedel och fordon
I december antog fullmäktige kommunens första drivmedels- och fordonspolicy.
Upphandlingschef Johan Johansson vet mer om innehållet och policyns betydelse.
– Tanken är att policyn ska skapa en tydlighet kring hela bilfrågan och omfattar allt
från inköp till ägande och avyttring. Policyn
visar hur vi ska förhålla oss till de politiska
mål som finns och pekar bland annat på
hur vi ska prioritera när det gäller drivmedel, säger Johan Johansson.

När det gäller anskaffning av personbilar
och lätta lastbilar ska biogas eller el prioriteras som drivmedel i första hand och andra förnybara drivmedel i andra hand. Vid
nyanskaffning av tunga lastbilar är det i
första hand biogas som gäller och därefter
andra förnybara drivmedel.
– Kommunens mål är att ha en helt fossilfri
fordonsflotta år 2020. Policyn, som är ett
bra verktyg för att nå detta mål, gäller för
kommunens alla bilar och även inom våra
bolag, säger Johan Johansson.
Policyn ställer upp ett antal utrustningskrav, där de allra flesta handlar om säkerhet. Det finns också angivet att alla fordon
som ägs eller leasas av kommunen eller
dess bolag ska ha en enhetlig märkning
enligt kommunens eller bolagets grafiska
profil.
– Policyn anger också när det är dags att
avyttra fordon. Utöver att det handlar om
säkerhets- och miljöaspekter så är detta
en viktig image-fråga. Vi som arbetar inom
kommunen ska givetvis ha bra fordon och
det ska tydligt synas att vi kommer från Alvesta kommun, säger Johan Johansson.
Policyn poängterar dessutom vikten av att
det inom kommunen samt inom respektive
bolag ska finnas en övergripande funktion
som har huvudansvaret för fordon.

Vill du veta mer?
Titta i så fall in på kommunens intranät, där policyn finns att läsa i sin helhet. Eller kontakta Johan
Johansson: johan.johansson@alvesta.se

– Förhoppningen är att vi ska bli bättre beställare och inköpare, med större övergripande kontroll över våra bilar. I dagsläget
är det många personer som hanterar fordon runt om i kommunen, vilket vi skulle
kunna hantera mer effektivt. För att uppnå
detta krävs någon form av omorganisation
och jag hoppas att detta hittar sin form under 2018, avslutar Johan Johansson.
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Nya på jobbet
Sedan årsskiftet har Alvesta kommun en
ny verksamhetschef för förskolan: Linda
Bjälkenborn. Hon efterträder Anders Olsson, som övergått till att vara förskolechef
på Ängagården och Skogsbacken.
– Det känns som ett spännande och roligt
uppdrag. Jag har varit med i gruppens utvecklingsarbete tidigare och får nu göra
det i en ny roll. Vi ska fortsätta utveckla
förskolorna i Alvesta kommun, sa Linda
Bjälkenborn när hon tillträdde sin tjänst.
Kommunens nye VA-chef (väg och vatten)
heter, sedan den 8 december 2017, Bengt
Johansson. Han kommer närmast från
motsvarande uppdrag i Tingsryds kommun.
Bengt är bosatt i Ryd, i Tingsryds kommun. Han tycker att han har ett spännande
och viktigt arbete, som han egentligen ser
mer som ett kall. Med ett leende berättar
han att bland annat hans fru, bror, far och
farfar är och har varit i vattenbranschen.
När han inte jobbar, tävlar han på seniornivå i bordtennis.
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HALLÅ DÄR!
Veronica Wiman, som är nyanställd som utställnings
ansvarig för Alvesta utställningshall…

… vad fick dig att söka det här
jobbet?
– Stor nyfikenhet! Jag hörde talas om konsthallen och blev
intresserad. Jag åker ofta tåg förbli järnvägsstationen i Alvesta och kände starkt att här vill jag jobba och möta människorna!
Vad har du arbetat med innan?
– Närmast kom jag från ett arbete på konstakademin i nordnorska Tromsö, där jag undervisat och forskat om arkiv-praktiker och konstnärliga metoder för hållbara strategier
inom stadsutveckling.
Vad ser du mest fram emot?
– Jag ser fram emot att skapa en verksamhet som kan locka såväl den lokala, nationella
som den internationella publiken. Jag ser också fram emot att träffa och arbeta ihop med
lokala konstnärer, utövare samt boende och anställda i kommunen. Det känns som ett
privilegium att få vara med på denna resa och växa med Alvesta. Det lockar mig att vara
en del av en framtid och att få utställningshallen att utvecklas in i framtiden.
Hur kan konst göra skillnad?
– Konst kan vara med och ställa frågor, skapa möten och sätta igång tankar. Jag hoppas kunna blanda lokala konstutövare med nationella och internationella, för att kunna
diskutera lokala och globala angelägenheter samtidigt. Jag vill gärna jobba även utanför
själva konsthallen, för att få Alvestabor och resenärer att möta konsten även i det offentliga rummet.

FAKTA

Namn: Veronica Wiman
Aktuell: Är sedan den 15 januari anställd i Alvesta kommun, som curator/utställningsansvarig för Alvesta utställningshall. Hon efterträder Anders S Olsson, som haft uppdraget i 20 år.
Bakgrund: Veronica har lång internationell erfarenhet som curator och av att arbeta
med samtidskonst, utställningar och pedagogiska processer i olika miljöer och i samarbete med olika grupper av människor. Hon har bland annat varit curator på konstmuseet i Cali i Colombia samt konstnärlig ledare för en social mötesplats och lekplats i en
ekoby utanför Cali.

ANSVARIG UTGIVARE Alvesta kommun, kommunledningsförvaltningen
REDAKTION Jonas Tenje, kommunikationssamordnare, Alvesta kommun. Lotta Solding | Ordspråk |solding.se
TEXT Lotta Solding | Ordspråk | solding.se | GRAFISK FORM OCH ORIGINAL Fridha Henderson | Didacta |didacta.se
FOTO Jonas Tenje och Alvesta kommun

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

SIDAN 8

