
Nya rutiner för sopsortering  
och kommunens anslagstavla 
En aktiv höst övergår i vinter och snart även i lite julledig-
het för de flesta av oss. Innan dess välkomnas du till årets 
sista nummer av Alvesta kommunikation, nyhetsbrevet till 
dig som är anställd i Alvesta kommun.

Läs bland annat om kommunens nya sopsorteringssystem, 
som införs nästa år. Conny Pettersson på Alvesta Renhåll-
nings AB har svar på tal.

En annan förändring som berör både anställda och med-
borgare är att vår officiella anslagstavla blir digital från och 
med den 1 januari 2018. Allt enligt en förändring i kommu-
nallagen, för att göra kommunala beslut mer tillgängliga.

Vi arbetar också aktivt för att samordna kommunens  
e-tjänster och göra även dem mer tillgängliga, via vår hemsida. Projektledare Anna-Stina 
Stenbäck berättar vad som är på gång. Läs också om årets Invånardialoger i en intervju 
med Kjell Rosenlöf.

Möt dessutom Ulrika Bengtsson som berättar om kommunens överförmyndarnämnd. 
Sist, men verkligen inte minst, får du en inblick i hur arbetet i växeln ser ut, via intervjun 
med Annelie Bergman.

Jag önskar er alla en god jul och ett gott nytt år!

Kristiina Kosunen Eriksson 
Kommunchef
kristiina.kosunen.eriksson@alvesta.se
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Låt dina matrester bli biogas!
Den 2 januari 2018 införs insamling av matavfall i Alvesta kommun. Det innebär att 
alla ska sortera sitt matavfall i en grön påse och restavfallet i en röd. Det innebär 
också att Alvestas invånare bidrar till att uppnå Sveriges mål om att behandla allt 
matavfall biologiskt.

Den valda lösningen bygger 
på optisk läsning av avfal-
let, vid Bredemads avfalls-
anläggning i Ljungby. Alla 
gröna påsar kommer att 
sorteras ut och rötas, där 
de omvandlas till biogas, 
medan de röda påsarna går 
vidare till förbränning.

– För att få ned priset har vi 
gjort en gemensam upphandling av soppå-
sarna, tillsammans med Ljungby kommun. 
Företaget SanSac vann upphandlingen, 
säger Conny Pettersson, vd på Alvesta 
Renhållnings AB.

Conny vill slå ett extra slag för att försluta 
påsarna väl innan de slängs. Gärna med 
en dubbelknut. Från och med nästa år 
kommer sopkärlen att innehålla två olika 
sorters påsar, som ska tas omhand på oli-
ka sätt. Då blir det extra viktigt att påsarna 
är stängda så att innehållet inte blandas.

– Vi behöver minska vårt sopberg! Istäl-
let för att slänga mat kan vi återvinna och 

omvandla våra matrester till 
biogas. Utöver att återvinna 
matavfall uppmanar jag alla 
att se till att använda sina 
smak- och luktsinnen innan 
de slänger mat. De bäst-fö-
re-datum som står på våra 
matvaror har ofta god mar-
ginal, säger Conny.

Vad blir den största skillnaden jämfört 
med i dag?
– Att allt matavfall ska slängas i en grön 
påse! Det är också viktigt att inte slänga 
något annat än matavfall i de gröna på-
sarna. Är man det minsta osäker så är det 
bättre att slänga i den röda påsen, det gör 
minst skada. 

Vad är påsarna gjorda av?
– De är gjorda av återvinningsbar retur-
plast.

Så här funkar det

1. Samla matavfall i den gröna påsen och restavfall i den röda.

2. Slå en dubbelknut om påsarna när de är fulla och släng dem på samma sätt som 
i dag. Båda påsarna i samma kärl!

3. Alvesta Renhållnings AB tömmer sopkärlen varannan vecka.

4. Avfallet samlas upp och tippas i containrar, som transporteras på flak till  
Bredemads avfallsanläggning i Ljungby.

5. Soppåsarna rullar in i anläggningen på ett band, som läses av ett optiskt öga.  
De gröna påsarna plockas bort från bandet och omvandlas till biogas medan  
övriga påsar går till förbränning.

Vill du veta mer?
Titta in på hemsidan eller ring till ARAB: 0472-151 90

http://www.alvesta.se
http://www.alvesta.se
http://www.alvesta.se/Bostad--Miljo/Avfall--atervinning/ditt-avfall-blir-drivmedel/
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Nyhet 2018:  
kommunens anslagstavla blir digital
Från och med den 1 januari 2018 ska den officiella anslagstavlan i alla kommuner 
vara digital. Det framgår av en förändring i kommunallagen, som syftar till att göra 
innehållet mer tillgängligt. Kommunsekreterare Sandra Mowide planerar för över-
gången i Alvesta kommun.

– Dels kommer det här att effektivisera vårt 
interna arbete och dels kommer fler människ-
or att ha möjlighet att ta del av den informa-
tion som vi anslår. Den digitala anslagstavlan 
kommer att få en tydlig ingång på kommu-
nens hemsida, säger Sandra Mowide.

Den officiella kommunala anslagstavlans 
främsta syfte är visa upp kommunala beslut. 
Information om hur och när besluten går att 
överklaga ska också finnas här.

– När anslagstavlan blir digital så ska vi pas-
sa på att göra det mer tydligt hur man överklagar 
beslut, säger Sandra Mowide.

Från och med nästa år blir det alltså nya rutiner för kommunens nämndsekreterare.  
Istället för att se till att beslut anslås i pappersform, kommer de själva att publicera be-
sluten digitalt. I den nya processen har de också ansvar för att besluten finns synliga 
digitalt under exakt rätt tid och plockas bort när tiden för överklagan går ut.

En publik dator kommer att placeras i kommunhusets foajé, tillgänglig för dem som vill 
se vilka beslut som är anslagna och kanske inte har tillgång till en egen dator. Lånedato-
rer finns även på biblioteket.

Vilka är era utmaningar?
– I lagtexten är det inte exakt utformat hur den kommunala anslagstavlan ska vara ut-
formad. En fråga som vi måste lösa på sikt är spårbarhet. För oss hade det varit bra att 
kunna svara på hur anslagstavlan såg ut på ett exakt datum. Det här är en fråga som vi 
får titta mer på och utveckla över tid. Vi börjar med en enkel lösning på vår hemsida och 
ska fundera på om vi behöver en mer avancerad lösning på sikt, säger Sandra Mowide.

Vill du veta mer?
Brukar du anslå information på kommunens officiella anslagstavla och har frågor inför förändringen? 
Kontakta i så fall kommunsekreterare Sandra Mowide: sandra.mowide@alvesta.se eller   
kanslichef Lisa Åberg: lisa.aberg@alvesta.se

Sandra Mowide

http://www.alvesta.se
http://www.alvesta.se
mailto:sandra.mowide@alvesta.se
mailto:lisa.aberg@alvesta.se
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E-tjänster:  
projektledare och teknisk utvecklare på plats
I förra numret av nyhetsbrevet berättade vi att kommunstyrelsen sagt ja till att 
utveckla kommunens e-tjänster. Sedan dess har en projektledare anställts och en 
leverantör för den digitala lösningen valts: Anna-Stina Stenbäck och Artvise.

– I min roll som projektledare ingår att hålla kontakten med förvaltningarna och med 
Artvise, som ska bygga upp den digitala plattformen. Just nu träffar jag förvaltningarna 
för att samla in information. Det gäller för dem att fundera över vilka e-tjänster de vill 
lägga ut och hur de vill prioritera, säger Anna-Stina.

Anna-Stina har anställts på halvtid under nio månader, för att leda projektet med e-tjäns-
ter. Hon är journalist till yrket. Kanske känner en del av er igen henne från i somras, då 
hon vikarierade som kommunikatör under Jonas Tenjes semester?

Artvise är ett svenskt programvarubolag som arbetar över hela landet. Bland deras kun-
der finns ett stort antal kommuner, där lösningar för e-tjänster ofta ingår i uppdraget. 

– Alvesta har inte kommit så långt när det gäller e-tjänster, så vi har en del att jobba på. 
Därför känns det roligt att kommunen tar tag i detta nu och försöker hitta en bra lösning. 
E-tjänster är jätteviktigt för kommuninvånarnas första intryck av kommunen: hur lätt är 
det att påverka och att hitta in i kommunen? säger Anna-Stina.

Vad händer nu och framåt?
– Mot slutet av året hoppas jag att vi vet vad vi inledningsvis vill ha med för e-tjänster och 
under våren hoppas jag att vi vet hur plattformen ska se ut och att den successivt börjar 
växa fram. Även om vi har en projektgrupp för e-tjänster vill jag passa på att uppmana 
alla anställda att höra av sig med idéer kring e-tjänster. Jag vill veta vad som behövs på 
alla förvaltningar och hur tankarna går kring de här frågorna, avslutar Anna-Stina.

Vill du veta mer?
Kontakta Anna-Stina Stenbäck: 
annastina.stenback@alvesta.se eller läs mer om 
bakgrunden till beslutet och vad e-tjänster är i det 
förra numret av Alvesta kommunikation. 

http://www.alvesta.se
http://www.alvesta.se
mailto:annastina.stenback@alvesta.se
http://www.alvesta.se/contentassets/87b6b72b232c4172b21dcd39cbabd287/alvesta_kommunikation_nr04_2017.pdf
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En satsning för att stärka den lokala demokratin
Hittills har fyra stycken möten med rubriken Invånardialog ägt rum, på fyra olika 
platser i kommunen: Grimslöv, Alvesta, Vislanda och Moheda. Mötena har arrang-
erats för att förbättra och utveckla dialogen mellan den politiska ledningen och 
kommunens invånare.

Varje möte har haft inledande information 
från kommunen och polisen. Sedan har 
merparten av tiden ägnats åt allmän frå-
gestund följt av mingel, men möjlighet att 
prata separat med politikerna. Efter varje 
möte har Kjell Rosenlöf skrivit korta min-
nesanteckningar, som lagts upp på kom-
munens hemsida.

– Nu ska vi göra en utvärdering och fun-
dera över hur och under vilka former vi ska 
fortsätta att möta kommuninvånarna. Näs-
ta år är ju valår och då kommer politikerna 
att vara ute mycket på politiska möten, vil-
ket dialogmötena inte är. Våra politiker har 
varit väldigt tydliga med att de genomför 
dialogmötena tillsammans och att de inte 
handlar om partipolitik, säger Kjell Rosenlöf.

– Stämningen har varit god och på varje 
möte har mellan 20 och 40 kommuninvå-
nare kommit. Mötena är ett viktigt led i vårt 
kvalitetsarbete och i vår demokratiutveck-
ling. De har fungerat som ett komplement 
till den lokala demokratin och gett invånar-
na ytterligare en chans att möta sina politi-
ker. Det handlar om att skapa kontakt och 
förståelse för varandras förutsättningar, 
säger Kjell Rosenlöf, kommunens utveck-
lingschef.

Utöver kommunstyrelsens ordförande och 
vice ordförande samt ledande politiker från 
oppositionen så har ledande och berörda 
tjänstemän deltagit på varje möte. Även 
polisen har närvarat. 

Vill du veta mer?
Kontakta Kjell Rosenlöf: kjell.rosenlof@alvesta.se eller titta in på kommunens hemsida.

http://www.alvesta.se
http://www.alvesta.se
mailto:kjell.rosenlof@alvesta.se
http://www.alvesta.se/om-kommunen/invanardialog/
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Fler gode män behövs i Alvesta
Den 1 januari 2015 fick Alvesta kommun en ny nämnd: överförmyndarnämnden. 
Till den är Ulrika Bengtsson och Jennie Svensson knutna, som överförmyndar-
handläggare. De hanterar dagligen ärenden och frågor som rör gode män, förval-
tare och förmyndare.

Överförmyndarnämnden ska förhindra att 
personer som inte själva kan ta vara på 
sina rättigheter drabbas av ekonomiska el-
ler rättsliga förluster. 

Den som vill ha en god man kan antingen 
ansöka om det själv eller via en anhörig. 
Eller så kan socialtjänsten eller någon in-
om vård och omsorg anmäla ett behov av 
god man till överförmyndarnämnden. An-
sökan om god man skickas till Växjö tings-
rätt, som i sin tur sänder ärendet vidare till 
överförmyndarnämnden i Alvesta. 

– Vi yttrar oss i alla ärenden. Ibland begär 
tingsrätten att vi ska inhämta ett läkarintyg 
eller en social utredning. Jennie och jag 
tillstyrker eller avstyrker ansökan innan 
tingsrätten sedan beslutar om god man, 
säger Ulrika.

Ulrika och Jennie utreder även personer 
som vill vara god man och bedömer om de 
är lämpliga för uppdrag som god man. 

– Vi behöver fler gode män i Alvesta, så 
vi ser gärna att fler anmäler sitt intresse! 
En god man får ett skäligt arvode för sitt 
uppdrag, som betalas ut en gång om året. 
Man måste själv aktivt tacka ja till att bli 
god man och självklart får man träffa den 
person man ska vara god man för innan 
man bestämmer sig för ett uppdrag, säger 
Ulrika.

Verksamheten kring god man bygger på 
frivillighet och samtycke. Om personen det 
berör inte är i stånd att fatta ett sådant be-
slut, kan tingsrätten besluta om förvaltare, 
och då förlorar huvudmannen (alltså per-
sonen som behöver hjälp) sin rättshand-
lingsförmåga.

– Jag känner att vi gör ett meningsfullt ar-
bete och att vi gör en insats för personer 
som behöver stöd, säger Ulrika.

FAKTA
För att bli god man måste du:   
vara myndig, inte själv ha en förvaltare, 
vara ”rättrådig och erfaren”, ha kunskap 
om det svenska samhället, klara av att 
hantera din egen ekonomi samt tala och 
skriva god svenska.

I Alvesta kommun finns: 

• Cirka 200 godman- och förvaltar-
skap.

• Cirka 55 godmanskap för ensam-
kommande barn.

• Cirka 150 personer som är gode 
män och förvaltare.

Vill du veta mer? 
Kontakta Ulrika Bengtsson:  
ulrika.bengtsson@alvesta.se eller titta in på kom-
munens hemsida.

http://www.alvesta.se
http://www.alvesta.se
mailto:ulrika.bengtsson@alvesta.se
http://www.alvesta.se/omsorg--stod/God-man--forvaltare/
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HALLÅ DÄR!

Annelie Bergman, som arbetar i kommunens växel…

… vad är det bästa med ditt jobb?
– Jag trivs med att prata med människor och tycker att kontakten med invånarna är kul.

Hur gör du för att hålla reda på allt och alla?
– Det mesta är inarbetat sedan länge. I bästa fall får jag 
reda på när människor byter arbetsplats eller arbetsuppgif-
ter, om inte får jag luska och ta reda på det själv. Många är 
duktiga på att meddela oss när de flyttar på sig, men tyvärr 
inte alla. 

Vad ”slarvas det mest med” när det gäller telefoni?
– Det är många som inte hänvisar sina telefoner. Det skulle 
underlätta för oss i växeln om fler kom ihåg det. Att knappa 
in att man är åter en viss tid och sedan inte hålla den tiden, 
är en annan vanlig miss. Eller att inte lämna något svars-
meddelande. Om man inte vet hur detta går till så är det 
bara att be oss om hjälp!

Vilken är er vanligaste fråga?
– Vi får frågor om allt mellan himmel och jord. Det händer rätt så ofta att människor 
ringer och ber att få bli kopplade till apoteket, vårdcentralen eller Swedbank. De tror nog 
att allt som ligger i Alvesta lyder under vår växel, men så är det ju inte.

Hur gör du för att behålla lugnet och ditt trevliga bemötande?
– Det vet jag inte, det kommer av sig själv. Stressen finns ibland på insidan, men jag 
försöker att inte visa något utåt. 

Vad gör du är ledig?
– Då tränar jag! Jag sitter still så mycket i jobbet, så jag tar mig tid att träna och det 
känns väldigt bra.

FAKTA
Namn: Annelie Bergman

Aktuell: Arbetar i kommunens växel och är en av ”kommunens röster utåt”.

Antal år i kommunen: 21, varav ungefär 15 år i växeln.
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