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Paragrafer §§ 1-7  

Ledamöter Lars-Olof Petersson (S), ordf., omsorgsnämnden 
Mikael Lindberg (C), omsorgsnämnden 
Per Ribacke (S), kommunstyrelsen 
Gunnel Nordahl (S), nämnden för arbete och lärande 
David Johansson (C), samhällsbyggnadsnämnden 
Erik Olofsson (S), kultur- och fritidsnämnden 
Irja Lindholm Sundbom, Alvesta PRO 
Lenah Thuresson, Vislanda PRO 
Tonny Nicklasson Gyllenhammar, Moheda PRO 
Tommy Mases, SPF Seniorerna Skatelöv 
Ingrid Lövgren, SPF Seniorerna Västra Torsås 
Lars Ingvar Berg, SPF Seniorerna Moheda 
Maj-Lis Lundberg, SPF Seniorerna Alvesta 
Inger Nilsson, SKPF 
 

Närvarande ersättare Christer Brincner (KD), omsorgsnämnden 
Monica Pihl (C), omsorgsnämnden 
Inga-Maj Johansson, Alvesta PRO 
Johan Samuelsson, Vislanda PRO 
Inga-Britt Hildingsson, SPF Seniorerna Skatelöv 
Christina Wiberg, SPF Seniorerna Alvesta 
Monica Zettergren, SKPF 
 

 

Övriga närvarande Peggy Hall, förvaltningssekreterare 

Utses att justera Ingrid Lövgren, SPF Seniorerna Västra Torsås 
 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 
  

 Peggy Hall  

 Ordförande 
  

 Lars-Olof Petersson (S)  

 Justerare 
  

 Ingrid Lövgren, SPF Seniorerna Västra Torsås  
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§ 1 Föregående protokoll 

Inget särskilt togs upp gällande protokollet från föregående möte. 

 

§ 2 På gång i kommunen 

Kommunalråd Per Ribacke informerade om vad som är på gång i kommunen. 
Prioriterade frågor är bostadsbyggande samt att förbättra skolresultaten. 

Per informerade om att det går bra för näringslivet i kommunen enligt en översyn 
som görs av SYNA. SYNA rankar hur det går för företag i kommunerna och i deras 
rankning placerar sig Alvesta högt. 

Statistik över befolkningsutvecklingen och över bostadsbyggande i kommunen 
visades. Kommunen har en ökande befolkning generellt sett och de personer som 
är inflyttande är till största delen yngre (barnfamiljer). Kommunen har ett positivt 
födelsenetto. Det har skett en ökning av andelen nybyggda flerfamiljshus de 
senaste åren. 

Gemensam utvecklingsstrategi med Växjö kommun 

Information gavs om den gemensamma utvecklingsstrategi med Växjö kommun 
som kommunstyrelsen nyligen beslutat att anta. 2015 fattades beslut om att ta 
fram en gemensam översiktsplan för området mellan Växjö och Alvesta då 
kommunerna var för sig planerade för expansion åt respektive håll. På 
sammanträdet visades en bild över planerna enligt den gemensamma strategin. 
Planerna ligger ungefär 10 år framåt i tiden.  

Växjö och Alvesta är båda överens om behovet av en dubbelspårig järnväg mellan 
orterna. I utvecklingsstrategin finns även inplanerat förslag på nya stationer, bland 
annat en vid kommungränsen mot Växjö och en vid det nya sjukhuset. Det finns 
dock svårigheter i att få till dubbelspåret i Alvesta tätort.  

Pensionärsrådet framför att man kan bli stående länge vid järnvägsövergången vid 
Bländarondellen – hur ser planerna ut där? Per svarar att det finns ett förslag om en 
viadukt men att detta ligger längre fram i tiden. 

Alvesta tätort 

I Alvesta tätort planeras för ytterligare bostäder på Spåningslanda (etapp 3 och 4). 
Bedömningen är att det i tätorten saknas runt 300 bostäder. På Björklövet byggs 25 
lägenheter och beslut är fattat om byggnation av ytterligare 25. I Rönnedal är 24 
lägenheter i basbohus klara (är hyresrätter). 

Frågan ställs vad som händer med området där det rivs hus (Rönnedal)? Per svarar 
att de hus som är kvar ska renoveras, i övrigt finns inga planer för marken i nuläget 
men på sikt sannolikt byggnation. 

Pensionärsrådet undrar även över vad som händer vid sjön? Per svarar att ett bolag 
har fått option på att komma fram med ett förslag på en byggnation. Det är svår 
mark att bygga på då det krävs en del pålning vilket fördyrar. 
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Per informerar även om att det finns intressenter som vill bygga på marken mellan 
ICA och Folkets hus, viktigt är då att byggnationen sker i samklang med befintlig 
bebyggelse. Pensionärsrådet undrar hur det blir med parkering då eftersom 
befintlig mark används till det och många som pendlar står där. Det finns en 
resandeparkering på andra sidan järnvägen som de kan använda sig av. 

Pensionärsrådet undrar även över hur det blir med trygghetsboende vid Högåsen? 
Per informerar om att det inte går att få till en byggnation då det blir alldeles för 
dyrt på grund av markförhållandena. Man behöver därför titta på en annan lösning. 
Från pensionärsrådet framförs att trygghetsbostäder behöver ligga närmare 
centrum.  

Frågan ställs om det finns någon detaljvaruaffär som vill etablera sig på 
Spåningslanda eftersom det är långt till affärer där? Per svarar att det eventuellt 
finns någon intressent. 

Det finns även planer på tomtmark i Lekaryd.  

Moheda 

Moheda har fått en ny sporthall. Den är ett gott samarbete med föreningslivet, de 
har ställt krav som kommunen har försökt tillmötesgå. Föreningarna har även hjälpt 
till med viss finansiering. 

Gällande särskilda boendet Furuliden i Moheda håller man på och tittar på vad som 
ska göras med det framöver då höghuset inte är bra ur bland annat 
arbetsmiljösynpunkt. 

Vislanda 

I Vislanda pågår byggnation av trygghetsbostäder vid Björkliden. Det finns även 
intressenter som vill bygga flerfamiljshus i Vislanda. 

Grimslöv och Torne 

I Grimslöv ska det byggas sex lägenheter. 

Det finns tomter ute till försäljning i Torne. 

 

Ingrid Lövgren, Västra Torsås SPF, framför behov av någon lokal för att dansa. Det 
finns inte någon sådan lokal i Växjö heller.  

 

§ 3 Pensionärsrådets organisering 

Pensionärsföreningarna i kommunala pensionärsrådet har i en skrivelse till 
kommunalråd Per Ribacke föreslagit att pensionärsrådet borde organiseras under 
kommunstyrelsen istället för nuvarande organisering under omsorgsnämnden. På 
sammanträdet diskuteras kring organiseringen och i princip borde det gå att 
organisera var som helst, det handlar om frågorna som tas upp. Det framförs att 
dagens information är en typ av information som föreningarna gärna vill ha mer av. 
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Det diskuteras vidare att pensionärsorganisationerna borde få mer makt över 
dagordningen. Det går bra att framför frågor som kan tas upp till ordförande. Ett 
annat förslag som diskuteras är att pensionärsorganisationerna har ett förmöte en 
tid innan ordinarie möte i pensionärsrådet och då sammanställer ett antal frågor 
som man vill ska behandlas. Lenah Thuresson, Vislanda PRO, tar på sig att 
organisera detta. 

På mötet delades även reglementet för kommunala pensionärsrådet ut till samtliga 
då många inte fått information om att det finns ett sådant reglemente. 

 

§ 4 Information från nämnderna 

Omsorgsnämnden 

Den 25 februari hölls ett extra möte med enbart representanterna från 
pensionärsföreningarna i pensionärsrådet. På detta möte informerades om förslag 
på förändringar som omsorgsnämnden vill göra gällande biståndsbedömningen 
enligt socialtjänstlagen (äldreomsorg). Ordförande informerade om att de förslag 
som redogjordes för då har antagits av omsorgsnämnden på dess sammanträde 
den 27 februari. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Erik Olofsson (S) informerade om den bidragsöversyn som kultur- och 
fritidsnämnden gör gällande kommunens föreningar. Ärendet ska behandlas av 
nämnden i juni 2020. 

Den nya bokbussen är på gång problem men det har varit ett problem att den skulle 
vara miljövänligt driven. Tanken är att den inte enbart ska vara en bokbuss utan det 
ska kunna finnas andra verksamheter genom den också. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

David Johansson (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, informerade om 
läget gällande vattennivåer då det varit stora flöden under en period. I fredags (6 
mars) kulminerade värdena och vattnet sjunker nu undan, dock kan vädret vända 
igen. De höga vattennivåerna var på gränsen för att reningsverket skulle klara det 
och det fanns planerat för åtgärder ifall nivåerna skulle stigit ytterligare. 
Reningsverket är gammalt och genom att kommunen växer kommer kapaciteten 
snart inte att räcka till. 

Samhällsbyggnadsnämnden arbetar även med beläggningsstrategi och -planer 
(asfaltering) – i ekonomiskt sämre tider finns risk att man bygger på en 
underhållsskuld inom detta område.  

Irja Lindholm Sundbom, Alvesta PRO, tar upp problem med belysning som ibland 
lyser hela natten och ibland inte alls. David informerar om att man kan felanmäla 
belysningen till kommunen, man ringer då via växelnumret 0472-150 00. 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för belysningen längs kommunala vägar.  
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Ingrid Lövgren, Västra Torsås SPF, tar upp att belysningen längs hela gatan vid 
Orrakullen lyser dag och natt, och har gjort det i flera månader. David tar med sig 
frågan. 

Nämnden för arbete och lärande 

Gunnel Nordahl (S) informerade om att starten av alternativa 
undersköterskeutbildningen (som ges delvis på andra språk) eventuellt kommer att 
pausas en period. 

Nämnden för arbete och lärande har beslutat att ta bort de tvåspråkiga 
lärarassistenterna inom SFI på Allbo lärcenter. Syftet är bland annat att det enbart 
är svenska som ska användas. 

 

§ 5 Information från pensionärsorganisationerna 

Majlis Lundberg, Alvesta SPF, informerade om SPF:s matpatrulls arbete i länet. Den 
18 mars kommer det att hållas en presskonferens där resultatet presenteras.  
Alvesta har lyckats bra, Högåsen har fått 3,53 poäng vilket innebär att de har 
förbättrat sitt resultat. Alvesta ligger även bra till gällande nattfastan. För fyra år 
sedan vann Björkliden den årliga mätningen i matpatrullen och sedan dess har inget 
boende kommit upp i något högre resultat än Björklidens. 

Christina Wiberg, Alvesta SPF, informerade om SPF på sitt senaste möte tog upp 
frågan kring oro för bemanningssituationen inom äldreomsorgen. Av 
omsorgsnämndens protokoll från sammanträdet den 13 november 2019 framgår 
bland annat som en åtgärd att kompetens ska användas på rätt sätt inom 
verksamheten i syfte att bland annat höja statusen för yrket undersköterska. Bland 
annat detta framfördes i en debattartikel av Christina och Majlis redan för några år 
sedan och de är därför nöjda med att kommunen nu agerar så. 

Tonny Nicklasson Gyllenhammar, Moheda PRO, informerade om att Moheda PRO 
lämnat in en skrivelse för ett tag sedan till kommunstyrelsen gällande en möteslokal 
i Moheda. De väntar ännu på svar. Ordförande Lars-Olof Petersson (S) kollar upp 
detta. 

Irja Lundholm Sundbom, Alvesta PRO, informerade om att pensionärsföreningarna 
har börjat med ett nytt projekt om ensamhet och ett första möte har hållits om 
detta. Susanne Ek-Lundh, samordnare anhörigstöd, och Monika Carlberg, 
samordnare för e-hälsa, är sammankallade för detta arbete.  

 

§ 6 Nulägesrapport om ”kösituationen” till särskilt boende 

För tillfället är det 21 personer som väntar på särskilt boende. Av dem är 11 
personer över 90 år. 
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§ 7 Övriga frågor 

Anteckningarna från extramötet den 25 februari 2020 med enbart 
pensionärsföreningarna i pensionärsrådet delades ut till samtliga närvarande. 

Frågan ställs om det ska kosta något att vara på den kommande mötesplatsen på 
Söderbacka? Ordförande tror inte att det är tanken i och med att det är en 
mötesplats. 

Johan Samuelsson, Vislanda PRO, undrar hur Vislandagården ska skötas då den är 
smutsig och dåligt underhållen. David Johansson (S), samhällsbyggnadsnämnden, 
tar med sig frågan. 

Matmässan som hålls i Växjö varje höst kommer att ge sig ut på turné i länet. Den 
12 maj kommer den till Kulturens hus i Alvesta. Program är inte klart. 


