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Vårläsning:
Från arbetsmarknadsåtgärder till krisberedskap
Så har det blivit tid att hälsa välkommen till årets andra nummer av vårt interna nyhetsbrev, Alvesta kommunikation.
Den här gången kan du läsa om Arbetsmarknadsavdelningens uppdrag att stödja människor som står
långt från arbetsmarknaden. Kenth Söderling berättar om både utmaningar och lyckade satsningar.
Via kommunens nye VA-chef får vi veta mer om vad
som hände i vintras när invånarna i Vislanda under
en vecka fick koka sitt dricksvatten. Bengt Johansson
satte ihop en tillfällig arbetsgrupp, som tillsammans
arbetade med att lösa situationen.
Vi vill också uppmärksamma Kris- och beredskapsveckan, som i år infaller i månadsskiftet maj/juni. Jonas Tenje berättar mer om detta.
Slutligen möter vi vår nye IT-chef, Pär Svensson, och får veta lite mer om honom och
hans inledande arbete med kommunens IT-frågor.
Jag önskar er alla en skön vår och trevlig läsning!
Stefan Karlsson
T.f. kommunchef
stefan.or.karlsson@alvesta.se
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Att hitta rätt plats, för var och en
Arbetsmarknadsavdelningen stödjer människor som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller hitta en utbildning. Ambitionen är långsiktiga och
individanpassade lösningar; målgruppen är i första hand arbetssökande med försörjningsstöd. Avdelningschef Kenth Söderling berättar om utmaningar och framgångskoncept.
De människor som kommer i fråga för Arbetsmarknadsavdelningens insatser slussas dit via Arbetsförmedlingen. Avdelningens arbete är uppdelat i två huvuddelar:
en förberedande och en utförande del.
– I den förberedande delen får var och
en ett personligt schema. Här varvas ofta
utbildning i svenska på SFI med praktisk
träning på olika färdigheter. Vi försöker
kartlägga och validera vad var och en har
för erfarenheter och kompetenser, säger
Kenth Söderling.
För att validera används något som heter
Open College Network (OCN)-metoden,
där läranderesultat valideras och kvalitetssäkras i tre steg.
– OCN är en bra och bransch-säkrad metod som synliggör vad varje individ kan. Istället för att titta på betyg eller intyg tittar vi
på läranderesultat. Deltagarna förbereds,
bland annat via OCN, på kommande praktik och arbete. Vi pratar också en hel del
om hälsa, om vikten av att komma i tid och
vad ett jobb egentligen är, säger Kenth Söderling.

Efter den förberedande fasen är de flesta
redo att gå vidare till den utförande delen,
där många antingen kommer till Intern service eller andra uppdrag inom kommunen.
På Intern Service utförs olika uppdrag åt
förvaltningarna som snickeri- och syarbeten, flyttuppdrag, enklare byggnation, tvätt
av bilar eller vaktmästar- och städuppdrag.
– I genomförandefasen arbetar vi med
bland annat kvalitet, service, kundbemötande och säkerhet. Vi fortsätter hela tiden
att arbeta personligt med alla, via handledare och samordnare. De som visar
framfötterna kan vi också slussa vidare
till Matchning Kronoberg, som försöker
matcha deltagaren till näringslivet. 40 procent av dem vi möter går vidare till jobb
utanför Alvesta kommun. Vi tittar självklart
brett, i länet och i hela Sverige. Ju fler som
kommer i arbete, desto bättre för AB Sverige, säger Kenth Söderling.
Fortsättning på nästa sida…
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En annan lyckad satsning är de personer som fått arbete som cityvärdar, via ett
samarbete mellan kommunen och Jernhusen. Satsningen har resulterat i att stationen och city har blivit en lugnare plats än
innan. Industriskolan i Moheda är ytterligare en lyckad satsning; ett samarbete som
startade 2011 mellan AMA och företaget
Svensk Målningsteknik. Här har cirka 40
personer fått sitt första arbete och flera har
sedan gått vidare till andra arbeten, vilket i
sin tur öppnat upp för att fler personer från
AMA fått chansen till anställning hos dem.
Vad är det roligaste och det svåraste
med ditt jobb?
– Oj, det är så många olika skikt. Det är roligt att se när människor växer, lär sig saker och får arbete utanför vår försorg. När
jag ser att människor mår bra, så mår jag
också bra. Det är tillfredsställande att kunna påverka människors levnadsstandard.
– Å andra sidan står många av dem vi
möter långt ifrån arbetsmarknaden. Trots
en stark arbetsmarknad står de kvar utan
jobb. Många behöver mycket stöd och
har ofta även andra bekymmer, som psykisk ohälsa och låga svenskakunskaper.
En stor del saknar gymnasiekompetens,
många har inte gått färdigt grundskolan.
Det är den stora utmaningen både för oss
och för många andra kommuner, säger
Kenth Söderling.

Vad kan övriga kommunkollegor göra
för att bidra till ert arbete?
– De kan till exempel ta emot en person
på språkpraktik. Här är det fokus på språk
och inte på praktik. Det handlar om att möta någon och prata svenska i exempelvis
två timmar i veckan. Vi behöver också få
ut många fler på yrkespraktik och här tror
jag att fler förvaltningar skulle kunna tänka
större: det finns så mycket småarbeten
som de här människorna gärna hjälper till
med.
Hur gör jag om jag till exempel vill
köpa tjänster via Intern service?
– På kommunens intranät har vi en beställningsblankett, som det bara är att fylla
i och sända till oss. Under rubriken Organisation/IFO/Arbetsmarknadsavdelningen
ligger den. Våra tjänster kostar 100 kr per
mantimme.

Vill du veta mer?
Kontakta i så fall Kenth Söderling via mail:
kenth.soderling@alvesta.se eller titta in på
kommunens hemsida.
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”Vatten är det viktigaste vi har”
Den 30 januari i år upptäcktes bakterier i det kommunala vattennätet, i Vislanda.
Den nyanställde VA-chefen Bengt Johansson fick snabbt sätta sig in i ärendet och
satte samman en arbetsgrupp för att lösa problemet. Sett i backspegeln är han
nöjd med de insatser som gjordes och tar med sig vissa lärdomar framåt.
– Både vi på VA-enheten och kollegorna
på miljökontoret fick snabbt veta att det
upptäckts koliforma bakterier vid en ordinarie kontroll av vattnet i Vislanda. Kontrollen gjordes på Björklidens äldreboende i samband med ordinarie provtagning
i ledningsnätet. Då gick vi direkt ut med
en generell rekommendation om kokning
av vattnet för alla hushåll i Vislanda, säger
Bengt Johansson.
Arbetsgruppen som formades bestod
bland av miljöinspektörer, personal från
VA-enheten, chefen för Förvaltningen
för samhällsplanering samt kommunens
kommunikationssamordnare och säkerhets- och beredskapssamordnare. Gruppen hade täta möten och arbetade intensivt för att lokalisera hitta felet och förstå
vad som hänt. Parallellt togs dagliga vattenprover.
– Vi såg snabbt att det inte fanns några E. Coli-bakterier i vattnet och kunde utesluta att
bakterierna kom från avloppsvattnet. Ganska snabbt misstänkte vi vattentornet, där vi
upptäckte att det läckt in ytvatten genom en lucka. För att få bort bakterierna bestämde
vi oss för att klorera vattnet och pumpa ut tornets översta lager vatten, berättar Bengt
Johansson.
Insatsen visade sig ha effekt och den 4 februari kunde rekommendationen om att koka
dricksvattnet hävas. Då hade det gjorts två godkända vattenprover på rad.
Vilka lärdomar drar ni av ert arbete?
– Vi satte till exempel ut vattentankar i samhället, vilket inte visade sig vara jättebra och
inte heller helt nödvändigt. Dels frös vattnet till is i dem, dels hade ju alla hushåll vatten
som de kunde koka. Det hade nog möjligen räckt att sätta ut vattentankar på äldreboendet.
Vad fungerade bäst?
– Samarbetet i arbetsgruppen fungerade jättebra. Här fanns människor med olika kompetenser som alla engagerat bidrog till arbetet.

Fortsättning på nästa sida…
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Något andra reflektioner?
– Vi la ut information på vår hemsida, som jag tror att många
såg. Smålandsposten var också snabbt ute med nyheten.
Men information är svårt och det finns alltid människor man
inte når, vilket tål att tänka på inför framtiden.
Vad är ditt intryck av vattenhanteringen i Alvesta?
– Det ser väldigt bra ut generellt. Det jag ser som utmaningar
är att det finns väldigt många vattenanläggningar i kommunen
och att det är rätt varierande status på dem. En del av dem behöver
rustas upp.
Vad är det bästa och det sämsta med ditt arbete?
– Vatten är det viktigaste vi har och det är ett väldigt komplext område, med oerhört
mycket att tänka på. Man blir aldrig fullärd och jag lär mig nytt hela tiden! Det tråkiga är
att många av oss tar för givet att det alltid ska finnas vatten i kranen. De flesta ägnar inte
vatten en tanke förrän det plötsligt saknas. Det är lätt att glömma bort hur bra vi har det.

FAKTA

Alvesta kommun har i princip ansvar för hela vattenkedjan; från vattenverken eller vattentäkterna fram till kranen. När det gäller vattenledningar gäller ansvaret bara fram
till tomtgränsen, men när det gäller att kontrollera vattenkvaliteten är ansvaret totalt,
hela vägen. Utöver vattentäkten Bergaåsen (som ligger norr om Ljungby) som förser
Alvesta, Hjortsberga och Blädinge med vatten finns det sex kommunala vattenverk.

Vill du veta mer?
Vill du veta mer om hur det kommunala vattnet hanteras så titta in på
kommunens hemsida eller hör av dig till Bengt Johansson på:
bengt.h.johansson@alvesta.se
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Att förbereda sig för en olycka eller kris
I slutet av maj blir vi alla varse vad krisberedskap kan bestå av, när Kris- och beredskapsveckan äger rum. Samtidigt sänds broschyren ”Om krisen eller kriget
kommer” ut till alla svenska hushåll.
– Krisberedskapsveckan äger rum den 28
maj – 3 juni och har fokus på hur vi alla kan
förbereda oss på att en kris eller olycka
eventuellt inträffar. Vid en kris är det bra
att ha tillgång till vatten, värme, mat och
kommunikation, säger kommunens kommunikationssamordnare Jonas Tenje.

Historiskt har vi i Sverige under långa perioder kunnat luta oss tillbaka och tänka att
det är ”samhällets ansvar att ta hand om
oss”, även i krislägen. Men i dag är situationen en annan. Civilförsvaret är så gott
som nedmonterat och den offentliga sektorn är ofta hårt ansträngd.

Försvarsberedningen lämnade strax före
jul in en rapport till den svenska regeringen. Där föreslår de bland annat att alla
svenskar bör kunna klara sin egen försörjning och omsorg under en vecka i en krissituation, utan stöd från samhället. I dag
är den rekommenderade tiden 72 timmar
(alltså tre dygn).

Det säkerhetspolitiska läget har också försämrats, vilket är den yttersta anledningen till att Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap (MSB) fått i uppdrag att ta
fram och sända ut broschyren ”Om krisen
eller kriget kommer” till alla svenska hushåll. Broschyren kommer även att kunna
laddas ned på Sveriges minoritetsspråk
och på de vanligaste invandrarspråken på
MSB:s webbsida.

– Det är viktigt att avdramatisera de här
frågorna. Den yttersta krisen är naturligtvis ett krig, men för att förbereda sig räcker
det att tänka sig till exempel en storm med
vatten- eller elbrist. Tänk mer vardagligt
och fundera över vad just du kan göra för
att hantera den här typen av situationer,
säger Jonas Tenje.

Krisberedskapsveckan kommer att uppmärksammas på kommunens hemsida
och via kommunens Facebooksida.

Fortsättning på nästa sida…

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

SIDAN 6

alvesta.se

FAKTA
Din krisberedskap – bra saker att ha hemma:
Vatten på dunk.
Frystorkad eller konserverad mat. Ris, pasta, bulgur osv.
Vevradio eller batteridriven radio.
Gasolgrill eller spritkök för matlagning.
Ljus, lyktor och tändstickor.
Batterier och ficklampor.
Extra batterier till datorer och mobiler.
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Vill du veta mer?
Hör av dig till Jonas Tenje på: jonas.tenje@alvesta.se eller titta in på
kommunens eller MSB:s hemsidor eller på www.dinsakerhet.se
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HALLÅ DÄR!
Pär Svensson, som är nyanställd som IT-chef/IT-strateg sedan den 1 mars…

… vad fick dig att söka det här
jobbet?
– Jag tyckte att uppdraget lät spännande och inspirerande. Efter att ha arbetat som IT-chef i Gnosjö kommun i tio år tyckte jag det var dags för nya utmaningar.
När jag gick vidare och träffade förvaltningscheferna
och ledande politiker i Alvesta kändes det väldigt bra.
Dessa människor är viktiga att ha med sig när man ska
genomdriva förändringar.
Vilka är dina första arbetsuppgifter?
– Jag har anställt en driftansvarig och en IT-tekniker. Jag har haft möten med min egen
personal och jag har bokat möten med alla förvaltningschefer för att höra vilka behov deras verksamheter har inom IT. Därefter ska vi ta fram en handlingsplan. Några uppgifter
som står högt upp på handlingsplanen är att stödja verksamheterna när det gäller deras digitaliseringsresa, införandet av GDPR, utveckling av verksamhetssystemen samt
säkra inloggningar, så kallade två-faktors inloggningar.
Vad är det roligaste med ditt jobb?
– Att driva utveckling framåt och tillsammans med min personal lösa kommunens ITutmaningar!
Vad gör du helst en ledig dag?
– Dels hämtar jag kraft och energi hos min familj, som jag gärna umgås med. Och dels
ägnar jag under vår, sommar och höst mycket tid åt flygning. Jag har ett privatflygarcertifikat och är flyglärare och flygkontrollant.

FAKTA

Namn: Pär Svensson
Aktuell: Alvesta kommuns nye IT-chef/IT-strateg.
Bakgrund: Kommer närmast från Gnosjö kommun, där han hade motsvarande uppdrag i tio år. Dessförinnan arbetade han på IT-företaget Oracle i tio år i olika roller,
bland annat som Service Delivery Manager. Hans yrkeskarriär inleddes med jobb på
olika lokala IT-företag i Värnamo, där han fortfarande bor.
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